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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

w imieniu Zarządu Stopklatka S.A. niniejszym przekazuję Państwu raport roczny, podsumowujący 

naszą działalność w roku 2012. 

 

Miniony rok upłynął Spółce pod znakiem zmian w obrębie platformy internetowej Stopklatka.pl, która 

została zmodernizowana technologicznie i przystosowana do dalszego rozwoju. Na ten cel 

przeznaczyliśmy środki pozyskane z emisji akcji serii C. Prowadzone prace objęły przede wszystkim 

opracowanie nowej szaty graficznej portalu, proces migracji danych i wprowadzenie do serwisu 

nowych funkcjonalności. Wdrożenie nowej wersji Stopklatka.pl nastąpiło w lutym 2013 roku. 

 

W ubiegłym roku uległa zmniejszeniu strata netto Stopklatka S.A. (z 619 543,78 zł w roku 2011 do 

576 368,70 zł w roku 2012). Przychody Spółki w roku 2012 ukształtowały się na poziomie 3,2 mln zł, 

co oznacza spadek o 24,8% w stosunku do roku poprzedniego. Było to spowodowane zmniejszeniem 

wpływów ze sprzedaży treści do usług mobilnych (46-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 

2011), co jest efektem zmiany trendów rynkowych oraz faktu, że odbiorcy coraz częściej szukają  

w Internecie darmowych treści. Mimo złej sytuacji na rynku na podobnym poziomie jak w roku 

poprzednim udało się nam utrzymać sprzedaż reklam, prowadzoną przez własne biuro reklamy.   

 

Zmiany dokonane na portalu Stopklatka.pl z pewnością wywrą pozytywny wpływ na rozwój 

Stopklatka S.A. w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Dodatkowe funkcjonalności serwisu umożliwiają 

nam większe otwarcie się na społeczność, a co za tym idzie – pozyskanie zarówno nowych 

użytkowników, jak i kontrahentów.  

 

W ostatnim czasie Stopklatka S.A. podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności  

o rynek telewizyjny. W związku z powyższym w dniu 25 lutego 2013 r. Spółka złożyła do Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie nowego kanału 

filmowego Stopklatka TV w ramach multipleksu pierwszego. 

  

Decyzja KRRiT w tej sprawie będzie miała istotny wpływ na sytuację finansową Spółki  

w perspektywie kolejnych lat. W przypadku otrzymania przez nas koncesji wejdzie w życie umowa 

inwestycyjna w sprawie sfinansowania projektu Stopklatka TV, zawarta pomiędzy Agora S.A. a Kino 

Polska TV S.A. – większościowym akcjonariuszem Stopklatka S.A. Umowa zobowiązuje obie strony 

do wspólnego i proporcjonalnego dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie niższej niż  

20 milionów złotych, poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Spółki. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Bogusław Kisielewski 

Prezes Zarządu 
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Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego 

 

  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

    w PLN w EUR 

I Przychody ze sprzedaży 3 193 737,76 4 248 133,71 765 223,73 1 026 094,47 

II Zysk (strata) ze sprzedaży (387 309,41) (698 389,70) (92 799,84) (168 689,09) 

III Zysk (strata) z działalności operacyjnej (588 952,07) (656 110,87) (141 113,68) (158 477,06) 

IV Zysk (strata) brutto (593 608,21) (626 827,02) (142 229,30) (151 403,84) 

V Zysk (strata) netto (576 368,70) (619 543,78) (138 098,69) (149 644,64) 

VI Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (901 563,93) (391 736,74) (216 015,89) (94 620,12) 

VII Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 115,95 (574 810,96) 746,59 (138 839,85) 

VIII Środki pieniężne netto z działalności finansowej 231 325,06 1 196 556,21 55 425,79 289 016,26 

IX Środki pieniężne netto razem (667 122,92) 230 008,51 (159 843,52) 55 556,27 

X Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 40 235,35 707 358,27 9 640,44 170 855,36 

  
stan na 

31.12.2012 

stan na 

31.12.2011 

stan na 

31.12.2012 

stan na 

31.12.2011 

XI Aktywa trwałe 390 532,33 476 674,27 95 526,72 107 922,99 

XII Aktywa obrotowe 2 141 372,60 2 372 984,14 523 793,50 537 263,21 

XIII Aktywa razem 2 531 904,93 2 849 658,41 619 320,22 645 186,20 

XIV Należności długoterminowe 11 880,00 11 880,00 2 905,92 2 689,73 

XV Należności krótkoterminowe 572 760,92 341 060,53 140 101,00 77 218,92 

XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 751 946,14 493 330,93 183 930,86 111 694,20 

XVII Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 695 229,19 425 012,37 170 057,53 96 226,31 

XIX Kapitał własny 1 779 958,78 2 356 327,48 435 389,36 533 492,00 

XX Kapitał zakładowy 2 275 246,00 2 275 246,00 556 539,80 515 134,49 

  
Powyższe dane finansowe za lata 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 
 

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: 

1) na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4,0882 PLN/EUR 
2) na dzień 31 grudnia 2011 r. – 4,4168 PLN/EUR 

 

- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako 
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Narodowy Bank 

Polski: 
1) na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 – 4,1736 PLN/EUR 

2) na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 – 4,1401 PLN/EUR 
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1. Informacje ogólne 

1.1. Kapitał zakładowy i zmiany w kapitale, struktura akcji 

Stan na dzień 1 stycznia 2012 r. 

Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), po podwyższeniu kapitału w roku 2011 (związanym  

z emisją w 2011 r. akcji serii C), na dzień 1 stycznia 2012 r. posiadała kapitał zakładowy 

w wysokości 2 275 246 zł, na który składało się 2 275 246 akcji na okaziciela serii A1, A2, B i C  

o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie akcje były zdematerializowane i notowane na ASO 

NewConnect. 

Stan na koniec roku 2012 

 Akcje Spółki  Stopklatka S.A.: 

 

SERIA ROK 

EMISJI 

RODZAJ ŚRODKÓW NOTOWANE NA 

ASO NEWCONNECT 

LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

A1 2009 na okaziciela zdematerializowane tak 1 271 000 55,86% 

A2 2009 na okaziciela zdematerializowane tak 485 000 21,32% 

B 2010 na okaziciela zdematerializowane tak 193 045 8,48% 

C 2011 na okaziciela zdematerializowane tak 326 201 14,34% 

   RAZEM 2 275 246 100,00% 

 

Tab. 1.1. Struktura akcji, stan na 31.12.2012 

 

Wysokość kapitału zakładowego Stopklatka S.A. na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 2 275 246 zł. 

 

Rozliczenie środków z emisji 

Środki pozyskane z emisji akcji w 2011 roku Stopklatka przeznaczyła w całości na rozwój  

i rozbudowę Portalu Stopklatka.pl („Portal”, „Serwis”). W marcu 2012 roku została podpisana umowa 

wdrożeniowa z firmą eo Networks S.A., na podstawie której została przeprowadzona analiza 

funkcjonalna i rozpoczęto prace wdrożeniowe i rozwojowe nowego Portalu. Przede wszystkim 

obejmowały one opracowanie nowej szaty graficznej, proces migracji danych oraz wprowadzenie 

nowych funkcjonalności Serwisu. Wdrożenie nowej wersji Serwisu nastąpiło w lutym 2013 roku. 

1.2. Struktura akcjonariatu 

Zmiany w akcjonariacie w ciągu roku 2012 

1. W roku 2012 główny akcjonariusz Spółki, Kino Polska TV S.A., zwiększył stan posiadania akcji 

Spółki w wyniku nabycia w dniu 5 lipca 2012 r. 69 415 akcji Stopklatka S.A. od Pana Adama 

Bortnika na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

W efekcie liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji zwiększyła się w ciągu roku 2012  

z 1 798 268 do  1 867 701, a procentowy udział w liczbie głosów na WZA wzrósł z 79,04% do 

82,09%. 
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2. W roku 2012 Pan Adam Bortnik, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, zmniejszył 

posiadanie akcji Spółki w wyniku następujących transakcji w okresie od 5 stycznia do 5 lipca 2012 r.: 

• 5 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 1.100 szt. akcji po średniej cenie 4,29 zł za jedną 

akcję na łączną kwotę 4.717 zł, 

 

• 9 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 600 szt. akcji po średniej cenie 4,65 zł za jedną 

akcję na łączną kwotę 2.792,50 zł, 

 

• 10 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 190 szt. akcji po średniej cenie 3,83 zł za jedną 

akcję na łączną kwotę 727,60 zł, 

 

• 12 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 150 szt. akcji po cenie 3,65 zł za jedną akcję na 

łączną kwotę 547,50 zł, 

 

  • 25 maja 2012 r. - kupno na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25 maja 2012 r. poza 

rynkiemNewConnect4.600 szt. akcji po cenie 2,40 zł za jedną akcję na łączną kwotę 11.040 zł 

 

• 4 lipca 2012 r. - kupno na rynku NewConnect 60 szt. akcji po cenie 1,48 zł za jedną akcję na łączną 

kwotę 89 zł, 

 

• 5 lipca 2012 r. - sprzedaż na podstawie umowy sprzedaży z dnia 05 lipca 2012 r. poza rynkiem 

NewConnect 69.415 szt. akcji po cenie 2,68 zł za jedną akcję na łączną kwotę 186.032,20 zł 

 

W efekcie liczba akcji posiadanych przez Pana Adama Bortnika zmniejszyła się w roku 2012  

z 66 955 do 160, a procentowy udział w liczbie głosów na WZA zmniejszył się z 2,94% do 0,007%. 

 

Obecna struktura akcjonariatu 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta stan akcjonariatu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał 

się następująco: 

 

LP. IMIĘ, NAZWISKO 

(NAZWA, FIRMA) 

LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

1. Kino Polska TV S.A. 1 867 701 82,09% 

2. Przemysław Basiak 176 360 7,75% 

3. Sławomir Ziemski 151 500 6,66% 

4. Pozostali 79 685 3,51% 

 

Tab. 1.2. Struktura akcjonariatu, stan na 31.12.2012 
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1.3. Informacja o odbytych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki 

 

W roku 2012 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 lutego 2012 r. 

 

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Markowskiego z Rady Nadzorczej, 

 w sprawie powołania Pana Stanisława Suskiego do Rady Nadzorczej, 

 w sprawie zmiany Statutu, 

 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2012 r. 

 

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 

2011, 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia  

31 grudnia 2011 r., 

 w sprawie pokrycia straty za rok 2011, 

 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Prezesowi i Członkom Zarządu, 

 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej. 

 

1.4. Rada Nadzorcza 

W roku 2012 nastąpiła jedna zmiana w Radzie Nadzorczej – podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 20 lutego 2012 r. odwołano Pana Zbigniewa Markowskiego, a w jego miejsce 

powołany został Pan Stanisław Suski. 

 

do 20.02.2012 od 20.02.2012 

Bogusław Kisielewski 

Piotr Reisch 

Zbigniew Markowski 

Adam Bortnik 

Piotr Orłowski 

Bogusław Kisielewski 

Piotr Reisch 

Stanisław Suski 

Adam Bortnik 

Piotr Orłowski 

 

Tab. 1.3. Skład Rady Nadzorczej w roku 2012 
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W dniu 18 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę  

w sprawie odwołania z ze składu Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. Pana Adama Bortnika oraz Pana 

Bogusława Kisielewskiego. 

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 lutego 2013 roku postanowiło 

powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących Panów: 

1. Marcina Kowalskiego 

2. Piotra Olaka 

 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu przedstawia się 

następująco: 

1. Piotr Reisch 

2. Piotr Orłowski 

3. Stanisław Suski 

4. Piotr Olak 

5. Marcin Kowalski 

 

1.5. Zarząd 

Od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r. Zarząd funkcjonował w następującym składzie: 

Iwona Zabielska-Stadnik – Prezes Zarządu, 

Przemysław Basiak – Członek Zarządu. 

W związku z rezygnacją Pana Przemysława Basiaka z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 

31 stycznia 2012 r. skład Zarządu Spółki od 1 lutego 2012 r. wyglądał następująco: 

Iwona Zabielska-Stadnik – Prezes Zarządu 

W dniu 28 czerwca 2012 r. Pani Iwona Zabielska-Stadnik złożyła na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza na 

swym posiedzeniu podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Olaka. 

W związku z powyższym skład Zarządu Spółki od dnia 28 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

przedstawiał się następująco: 

Piotr Olak – Prezes Zarządu 

 

18 lutego 2013 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. została złożona 

rezygnacja Pana Piotra Olaka z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja nie 

wskazywała przyczyn jej złożenia. 

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 18 lutego 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana 

Bogusława Kisielewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z Art. 16 pkt. 2 Statutu 

Stopklatka S.A. 
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Skład Zarządu Stopklatka S.A. na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu wygląda następująco: 

1. Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu 

 

1.6. Siedziba i adres siedziby 

Siedziba Spółki Stopklatka S.A. w roku 2012: 

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa 

 

Biura Spółki Stopklatka S.A. w roku 2012: 

1. Biuro w Szczecinie: ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin. 

2. Biuro w Warszawie: w lipcu 2012 zostało przeniesione z ul. Cybernetyki 7 na  

ul. Puławską 435A, 02-801 Warszawa. 

 

1.7. Obecność na ASO NewConnect 

Stopklatka S.A. od 12 lipca 2010 r. notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotów NewConnect, 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod nazwami skróconymi 

STK i STOPKLA. Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu notowań NCIndex. W chwili debiutu 

notowane były wyemitowane podczas emisji prywatnej prawa do akcji, a następnie akcje serii B. 

W 2012 roku Spółka nie wprowadziła do obrotu żadnych nowych akcji. Notowane na ASO 

NewConnect były zatem dotychczasowe zdematerializowane akcje Spółki, mianowicie: akcje B, A1, 

A2 i C.  

2. Zarys działalności i ważne zdarzenia w roku 2012 

2.1. Portal filmowy Stopklatka.pl 

Głównym obszarem działalności Spółki było w roku 2012 prowadzenie Portalu tematycznego 

Stopklatka.pl, zajmującego się tematyką audiowizualną, w szczególności filmem i telewizją. Serwis 

istnieje od 1996 roku i jest ustawicznie rozwijany o kolejne funkcjonalności.  

W efekcie notuje stale zwiększającą się liczbę zarejestrowanych użytkowników, co pozwala na 

generowanie przychodów z treści reklamowych publikowanych na Portalu.  

W roku 2012 Stopklatka S.A. rozwijała dział wideo Serwisu: w pierwszej połowie roku wyemitowano 

17 edycji magazynu Pierwszy Rząd, po czym projekt został zamknięty, a jego miejsce zajęły autorskie 

relacje z imprez i planów filmowych, przygotowywane przez własną ekipę wideo. W trzecim  

i czwartym kwartale na Portalu pokazano ponad 90 wideorelacji. Spółka w dalszym ciągu chce 

rozwijać ten dział, gdyż w znacznym stopniu służy on uatrakcyjnieniu treści, pozwalając na uzyskanie 

kolejnego źródła przychodów. 

Warto wspomnieć, że rok 2012 był kolejnym rokiem owocnej współpracy z Yolą Czaderską-Hayek, 

dzięki której w Portalu zamieszczonych zostało 12 wywiadów z największymi gwiazdami Hollywood. 

W dalszym ciągu publikowane są także kolejne odcinki komiksu „The Movie”, komentującego 

aktualne wydarzenia w świecie filmowym.  
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Rok 2012 upłynął Spółce pod znakiem zmian związanych z platformą internetową, w ramach której 

Stopklatka.pl została zmodernizowana technologicznie i przystosowana do dalszego rozwoju. Był to 

cel, na który zostały przeznaczone środki pozyskane z emisji akcji serii C. Wdrożenie nowej wersji 

Serwisu nastąpiło w lutym 2013 roku. 

Ponadto w 2012 roku Portal rozpoczął wprowadzanie podstron specjalnych, powiązanych  

z takimi wydarzeniami jak: Weekend z Marilyn Monroe, pierwsze w Polsce wydanie na  

Blu-ray przygód Indiany Jonesa, premiera najnowszego filmu o Jamesie Bondzie czy premiera 

pierwszej części trylogii „Hobbit”. 

W 2012 roku Serwis na swoich łamach nieodpłatnie udostępnił kilka numerów cyfrowego czasopisma 

„Filmradar”, poświęconego tematyce filmowej. Jest to efekt współpracy nawiązanej z firmą Filmaster 

Sp. z o.o., która wraz z serwisem internetowym BiblioNETka tworzy ten magazyn. 

W maju 2012 roku zespół pracowników Stopklatka S.A. ukończył prace projektowe  

i wdrażanie aplikacji mobilnej  „Stopklatka.pl - newsy filmowe i repertuar kin”. Aplikacja została 

stworzona z myślą o użytkownikach posiadających telefony komórkowe z systemem Android. Dzięki 

aplikacji użytkownicy mają możliwość przeglądania repertuaru kin w Polsce oraz śledzenia informacji 

o wydarzeniach filmowych z całego świata. Nowe narzędzie to także obszerna baza filmowa, 

obejmująca dane na temat twórców i filmów, a także zdjęcia, streszczenia i zwiastuny. Wdrożeniu 

aplikacji towarzyszyła kampania skoncentrowana na promocji produktu. 

W czerwcu 2012 roku Portal wprowadził tematyczny blok zawierający najciekawsze, pełnometrażowe 

polskie filmy nakręcone przed wojną - Perły Starego Kina. W planach są kolejne publikacje 

materiałów pozyskanych dzięki współpracy z Telewizją Kino Polska w ramach synergii w Grupie 

Kapitałowej. 

W czerwcu 2012 Stopklatka została partnerem programu filmowego „KinoZETka”, emitowanego na 

antenie Radia Zet, a na Portalu została zamieszczona specjalna podstrona  

z wyborem aktualnych wywiadów filmowych w wersji audio, przeprowadzonych przez dziennikarzy 

Radia ZET. Specjalnie dla internautów na stronach Stopklatka.pl został również zaimplementowany 

player Radia ZET, z odpowiednio dobranymi muzycznymi kanałami tematycznymi, w tym  

z piosenkami i muzyką filmową. Player pozwala użytkownikom na słuchanie stacji online. 

Wiadomości kulturalne Radia ZET, dostępne w serwisie Radiozet.pl, zostały wzbogacone 

o informacje na temat wybranych filmów, a słuchaczom został udostępniony kontent z Portalu. 

Ponadto od czerwca 2012 r. dzięki afiliacji dvdroller.pl do Stopklatki użytkownicy Portalu mogą 

korzystać z nowej funkcjonalności – internetowej giełdy filmowej. Giełda powstała dla kolekcjonerów 

i osób, które pasjonują się filmem, ceniąc w nim jakość obrazu i dźwięku.  Można na niej bezpłatnie 

wymienić się filmami na DVD i Blu-ray. 

W pierwszej połowie 2012 r. Portal zaangażował się w kampanię społeczną „Legalna Kultura”, 

wspierając tym samym działania Fundacji Legalna Kultura. Jej celem jest promocja legalnych źródeł 

kultury, edukacja w tym zakresie oraz przeciwdziałanie piractwu w kulturze. Stopklatka.pl 

przeprowadziła I etap działań wspierających: publikacje specjalnych materiałów dziennikarskich, 

edukacyjnych materiałów wideo oraz emisję kampanii promocyjnej. Projekt „Legalna Kultura” trwał 

do października 2012 r. 

W październiku 2012 roku został uruchomiony realizowany dla Kino Polska TV S.A. projekt „Moje 

Cudowne Lata”, łączący historię z nowoczesnością. „Moje Cudowne Lata” to portal społecznościowy 

oparty na wspominaniu w Internecie. Każdy użytkownik znajdzie w nim ulubione dekady i tematy, 

które go najbardziej interesują. Portal ten jest idealnym miejscem do tworzenia archiwum własnych 

wspomnień – zamieszczania zdjęć i filmów oraz tworzenia internetowego albumu rodzinnego. 

http://www.radiozet.pl/
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W listopadzie 2012 r. została podpisana umowa z Kino Polska TV S.A., w ramach której Stopklatka 

S.A. zobowiązała się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. następujących usług: 

 kreacji i developmentu aplikacji i stron internetowych, 

 nadzoru prac związanych z aplikacjami i stronami internetowymi, 

 innych usług związanych z kreacją i tworzeniem rozwiązań technologicznych  

i funkcjonalnych. 

Z końcem roku Stopklatka uruchomiła nowy layout Serwisu. Zmianie uległa kolorystyka strony, inna 

jest też prezentacja treści zarówno na stronie głównej, jak i na wszystkich podstronach. Wraz ze 

zmianą szaty graficznej na Portalu pojawił się nowy dział Czerwony dywan, a w pierwszym kwartale 

2013 roku zostały wprowadzone nowe funkcjonalności. 

W 2012 roku nastąpiły zmiany dotyczące zatrudniania w Spółce: zmiany w Zarządzie Spółki, 

powiększenie zespołu sprzedażowego, rozbudowanie składu redakcji i stworzenie działu 

technologicznego. 

 

 

Rys. 2.1. Liczba materiałów dziennikarskich w głównych kategoriach w okresie ostatnich pięciu lat 
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Rys. 2.2. Liczba zarejestrowanych użytkowników Portalu w okresie ostatnich pięciu lat 

2.2. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Prace rozwojowe Serwisu Stopklatka.pl w roku 2012 obejmowały: 

 prace nad nową wersją technologiczną Stopklatki, przede wszystkim proces migracji danych, 

usuwanie błędów migracyjnych i optymalizację migrowanej bazy, wprowadzanie kolejnych 

funkcjonalności dla nowej wersji Portalu i opracowanie wsparcia komunikacyjnego, 

 zapewnienie warstwy technologicznej prezentującej treści w możliwie prostej  

i wygodnej postaci. Wynikiem prac była modernizacja wyglądu strony, wprowadzenie 

narzędzi dystrybuujących ruch użytkowników na stronie oraz poprawa interfejsu, 

 przygotowanie danych na potrzeby klientów zewnętrznych oraz aplikacji mobilnej na 

platformę Android. 

 

Dodatkowo były rozwijane aplikacje powiązane z Portalem Stopklatka.pl, takie jak: 

 repertuar kin, 

 program TV, 

 aplikacja mobilna na platformę Android wdrożona w czerwcu 2012, 

 aplikacja mobilna na platformę iOS - w trakcie realizacji,  

 aplikacje taktyczne na platformę Facebook, mające na celu zwiększenie zaangażowania 

użytkowników, 

 moderacja i rozwój fanpage’a na stronie facebook.com, który w ciągu 8 miesięcy, od maja do 

grudnia 2012 zyskał 16 000 użytkowników, 

 utworzenie i moderacja dodatkowych fanpage’y, np. Druga Strona Filmu, Trailer Zone. 

 

Prace na rzecz zleceniodawców zewnętrznych Stopklatki, obejmujących projektowanie  

i wdrażanie stron internetowych oraz aplikacji. W tym obszarze do najważniejszych procesów 

należały: 
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 projektowanie nowej strony Telewizji Kino Polska, 

 utrzymanie i rozwój portalu Moje Cudowne Lata, 

 opracowanie koncepcji funkcjonalnych serwisu FilmBox Live i SPI International, 

 projektowanie i wdrożenie serwisu festiwalu CamerImage, 

 projektowanie stron internetowych dla wprowadzanych na rynek filmów, m.in. „Komisarz 

Blond”, „Boss” 

 

Stopklatka S.A. nie prowadzi prac badawczych. 

 

2.3. Promocja i wizerunek, nagrody 

Tradycyjnie, w styczniu i lutym 2012 roku przeprowadzono kolejną edycję plebiscytu Internetowe 

Nagrody Filmowe. W ramach tego projektu Spółka prowadziła działania promocyjne  

z wykorzystaniem współpracy partnerskiej z innymi mediami. Podczas Internetowych Nagród 

Filmowych wraz z Telewizją Kino Polska prowadzono również plebiscyt Offowe Odkrycie Roku. 

W sierpniu 2012 roku Spółka podpisała umowę o współpracy ze spółką akcyjną City Channel, dzięki 

której newsy z logo Spółki emitowane były na ekranach umieszczonych w autobusach komunikacji 

miejskiej (Warszawa, Trójmiasto). Widownia tych newsów przekracza 7 mln osób miesięcznie. 

Umowa w tej sprawie obowiązywała do 31.12.2012 r. 

Również w sierpniu 2012 roku Emitent podpisał umowę ze spółką akcyjną Multikino, na mocy której 

m. in. na stronie internetowej Multikina znalazły się skrócone treści udostępnione przez Spółkę  

z odnośnikami do pełnych treści, kierującymi do Portalu. 

W roku 2012 Stopklatka.pl objęła patronatem medialnym ponad 100 przedsięwzięć, w zdecydowanej 

większości dotyczących tematyki filmowej: premier kinowych, dvd i Blu-ray, festiwali, wydawnictw 

książkowych. Główne festiwale, którym patronował Portal to: Tournee Nowe Horyzonty, 

Transatlantyk, Plus Camerimage, Żubroffka, Etiuda&Anima, Filmowe Podlasie Atakuje!, Se-Ma-For, 

Ars Independent, Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik, Orange Kino Letnie. 

Spółka wykorzystywała własną przestrzeń reklamową do wymiany barterowej z innymi podmiotami, 

co pozwoliło jej na szerokie działania autopromocyjne. Podczas imprez, którym patronował Portal, 

wyświetlany był spot promocyjny oraz eksponowane nośniki reklamowe typu roll-up. 

Stopklatka S.A. prowadziła także działania promocyjne z wykorzystaniem portali społecznościowych, 

głównie za pomocą Facebooka (z końcem roku przekroczono 28 tysięcy fanów), YouTube. 

W sierpniu 2012 roku została przeprowadzona wspólna akcja promocyjna z dystrybutorem filmów 

VOD - firmą Strefa VOD Sp. z o.o. Podczas akcji Strefa VOD przekazywała użytkownikom 

Stopklatki kody umożliwiające obejrzenie wybranego tytułu filmowego. Kampania ściągnęła około 

450 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali ponad 600 tysięcy odwiedzin w ciągu  

14 dni od startu kampanii. 
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2.4. Sprzedaż reklam 

Dział Sprzedaży i Marketingu zatrudnia trzy osoby; dwie w biurze warszawskim i jedną  

w Szczecinie. Poziom sprzedaży utrzymuje się na stabilnym poziomie, a różnice między 

poszczególnymi miesiącami wynikają ze zmian zapotrzebowania na konkretne usługi.  

Z końcem lipca 2012 Spółka rozwiązała umowę z firmą ArboMedia Polska Sp. z o.o., zajmującą się 

sprzedażą reklam w obszarze Internetu. Od tego momentu wszelkie kwestie sprzedaży powierzchni 

reklamowych przejął własny Dział Marketingu i Sprzedaży. Realizuje on strategię budowania 

bezpośrednich kontaktów z klientami i domami mediowymi, co w dalszej perspektywie powinno 

doprowadzić do zwiększenia przychodów. 

 

2.5. Sprzedaż usług 

Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi tworzenia i utrzymania stron internetowych, 

przygotowania kreacji reklamowych oraz utrzymania serwerów poczty elektronicznej, a także inne 

usługi internetowe (dns, ftp, system mailingowy). 

W roku 2012 Stopklatka S.A. świadczyła je m.in. dla następujących podmiotów: 

 Gutek Film; wykonanie strony filmu Wstyd, 

 AP Manana; wykonanie strony filmu Nieulotne i dostosowanie strony do nowej edycji 

Tygodnia Kina Hiszpańskiego, 

 ZAPA; wdrożenie angielskiej wersji serwisu, 

 Federacja Niezależnych Twórców Filmowych; dostosowanie strony do nowej edycji Polskich 

Nagród Filmowych, 

 Fundacja Tumult; nowy projekt i dostosowanie strony do kolejnej edycji Festiwalu 

Camerimage. 

 

Ważnym aspektem działalności Emitenta w roku 2012 była również sprzedaż treści.  

Na przestrzeni roku obserwujemy stopniowy spadek przychodów z tego źródła, pochodzących od 

kluczowego klienta, co miało znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki. Powodem spadku jest 

postępująca zmiana nawyków użytkowników w sposobie szukania informacji. Celem zahamowania 

tego negatywnego zjawiska Spółka rozszerza zakres swoich usług, szukając przy tym nowych 

kontrahentów. 

 

2.6. Organizacja imprez 

W 2012 roku Spółka nie organizowała żadnych znaczących imprez. 

 

2.7. Przewidywany rozwój Stopklatka S.A. 

Zdaniem Zarządu Spółki pozytywny wpływ na rozwój Stopklatka S.A. w najbliższym czasie będzie 

miało wdrożenie nowej wersji Serwisu, wprowadzenie na nim dodatkowych funkcjonalności oraz 

większe otwarcie się na społeczność. Umożliwi to Stopklatce pozyskanie zarówno nowych 

użytkowników, jak i kontrahentów.  

W lutym 2013 r. został złożony wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie 

przyznania Emitentowi Koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w standardzie  

DVB-T w ramach multipleksu pierwszego („Koncesja”).  
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W ofercie Stopklatki TV ma się znaleźć kino fabularne, dokumentalne i animowane - zarówno 

polskie, jak i światowe. Poza filmami stacja planuje emitować programy edukacyjne i publicystyczne 

poświęcone kinu, prezentować sylwetki twórców, wywiady oraz aktualności ze świata filmu.  

Otrzymanie Koncesji pozwoli Spółce na dywersyfikację dotychczasowej działalności, a także 

pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów.  

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

Istotne zdarzenia dla działalności Spółki - rok 2012 

Informacje istotne dla działalności Emitenta w roku 2012 zostały opisane w pkt 2 niniejszej części 

raportu. 

 

Istotne zdarzenia dla działalności Spółki – rok 2013 

W dniu 09.01.2013 r. Emitent zawarł umowę z biurem reklamy atmedia sp. z o. o. (zwana dalej: 

"atmedia"). Na mocy podpisanego dokumentu atmedia zajmować się będzie sprzedażą reklamy wideo 

na stronach mobilnych Stopklatki i samym Portalu Stopklatka.pl.  

Okres obowiązywania niniejszej umowy: 09.01.2013 r. - 31.12.2013 r.  

Rynek reklamy wideo w sieci dynamicznie się rozwija i daje Spółce szanse na pozyskanie nowych 

przychodów. Reklamy będą umieszczane przed relacjami z najważniejszych imprez filmowych  

i materiałów z udziałem gwiazd kina.  

atmedia to czołowy polski broker reklamy internetowej, specjalizujący się w reklamie wideo. 

22 lutego 2013 r. Stopklatka S.A. otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - Kino Polska TV 

S.A. ("KPTV"), o zawarciu w dniu 22 lutego 2013 r. umowy inwestycyjnej ("Umowa inwestycyjna") 

pomiędzy KPTV a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"). Umowa inwestycyjna dotyczy 

warunkowego nabycia akcji Spółki przez Agorę oraz warunków współpracy stron w ramach 

działalności Spółki, w tym zgodnego głosowania w istotnych sprawach na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. Zgodnie z Umową inwestycyjną Agora nabędzie zaoferowane jej przez KPTV akcje Spółki  

w takiej wysokości, aby udział Agory w kapitale zakładowym Spółki wynosił co najmniej 41%, pod 

warunkiem, że do dnia 31.12.2014 roku Spółka otrzyma Koncesję na kanał telewizyjny w cyfrowej 

telewizji naziemnej oraz po spełnieniu innych warunków zwyczajowo stosowanych w tego rodzaju 

umowach. 

Strony Umowy inwestycyjnej zobowiązały się po otrzymaniu przez Spółkę ww. Koncesji do 

wspólnego dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie niższej niż 20 milionów złotych poprzez 

objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Umowa inwestycyjna określa również 

planowane zasady ładu korporacyjnego, które będą obowiązywały w Spółce po objęciu jej akcji przez 

Agorę - w tym co do sposobu powoływania członków organów i zasad nadzoru. 

25 lutego 2013 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w Statucie Spółki. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą Art. 6 Statutu Spółki - Przedmiot Działalności. 

Zmiany te zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. 
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W dniu 25 lutego 2013 roku Stopklatka S.A. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji w sprawie przyznania Koncesji na rozpowszechnianie programu pod planową nazwą 

Stopklatka TV drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T. W przypadku 

otrzymania Koncesji kanał będzie rozpowszechniany w ramach pierwszego multipleksu naziemnej 

telewizji cyfrowej i powinien rozpocząć nadawanie do 28 kwietnia 2014 r. 

Wśród ważnych zdarzeń mających wpływ na działalność Spółki należy także wyróżnić zmiany  

w składzie organów zarządczych i nadzorczych Stopklatka S.A., wyszczególnione w pkt 1.4-.1.5. 

niniejszej części raportu. 

4. Istotne sprawy sporne 

W roku 2012 nie toczyły się żadne postępowania sądowe ani z powództwa Spółki, ani przeciwko niej. 

5. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect stara się stosować zasady określone w zbiorze „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Spółka regularnie publikuje raporty miesięczne  

i kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod adresem 

www.stopklatka-sa.pl prowadzona jest korporacyjna strona internetowa, zawierająca kluczowe 

informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. 

W 2013 roku nastąpiło incydentalne naruszenie przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu okresowego EBI  

nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. dot. raportu okresowego za czwarty kwartał 2012 r. Powodem 

opóźnienia były problemy techniczne w postaci braku możliwości zalogowania się na stronę 

internetową https://www2.gpw.com.pl, które miały miejsce w dniu 14 lutego 2013 r. po godz. 23:35. 

Po usunięciu w/w problemu Spółka dokonała niezwłocznej publikacji raportu okresowego EBI  

nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Niniejszy raport został opublikowany 15 lutego 2013 r. o godz. 

5:23. 

Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez 

Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje 

dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz dołożenie wszelkich starań, 

aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 

6. Opis aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej  

Spółka osiągnęła w roku 2012 przychody na poziomie 3,2 mln zł, co oznacza spadek o 24,8%  

w stosunku do roku 2011. Główną przyczyną tego spadku były mniejsze przychody ze sprzedaży 

treści do usług mobilnych. 
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Rys. 6.1. Przychody ze sprzedaży i zysk netto w okresie ostatnich pięciu lat 

W porównaniu z rokiem 2011 spadek przychodów Spółki ze sprzedaży treści do usług mobilnych 

wyniósł 46%, co wynika przede wszystkim ze zmian trendów na rynku, w tym coraz większej 

popularności smartfonów, a także z faktu, że odbiorcy coraz częściej szukają darmowych treści  

w Internecie.  

Mimo złej sytuacji na rynku na podobnym poziomie jak w roku poprzednim udało się utrzymać 

sprzedaż reklam przez własne biuro reklamy Spółki. Spadła jednak sprzedaż za pośrednictwem sieci 

reklamowej. Było to spowodowane spadkiem całkowitej sprzedaży przestrzeni reklamowej (nie licząc 

sprzedaży barterowej) o około 23%. 

Przychody pochodzące z wymiany reklamowej, związanej z działaniami cross-promocyjnymi, 

prowadzonymi z innymi podmiotami, zostały zredukowane w roku 2012 o 31%. Spółka stara się 

koncentrować na działaniach przynoszących wpływy pieniężne i stopniowo zmniejsza udział barterów 

w całości sprzedaży. Jest to widoczne w mniejszych przychodach, ale nie ma wpływu na całkowity 

wynik Spółki, ponieważ równoważy się z kosztami działań barterowych. 

W czwartym kwartale 2012 r. Spółka dokonała odpisów aktualizacyjnych związanych głównie z 

niezrealizowanymi usługami.   

 

 
2011 2012 

Przychody ze sprzedaży 4 248 133,71 3 193 737,76 

EBITDA (586 617,51) (480 262,84) 

Zysk/ (Strata) operacyjny (656 110,87)  (588 952,07) 

Zysk/ (Strata) netto (619 543,78) (576 368,70) 

Rentowność netto (14,58%) (18,05%) 

 
Tab. 6.1. Podstawowe dane wynikowe 2011-2012 

Istotny wpływ na sytuację finansową Spółki będzie miała decyzja Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji w sprawie Koncesji dla programu Stopklatka TV. 
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W przypadku pozytywnej decyzji wejdzie w życie umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Kino 

Polska TV S.A. a Agora S.A. Strony niniejszej umowy zobowiązały się, że po otrzymaniu przez 

Spółkę Koncesji, wspólnie i proporcjonalnie dokapitalizują Spółkę w wysokości łącznie nie niższej 

niż 20 milionów złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Stopklatka 

S.A. 

Działania te w pozytywny sposób wpłyną na sytuację finansową Stopklatka S.A. 

7. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, o celu ich nabycia, liczbie i wartości 

nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz 

cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia 

 

 W roku 2012 Stopklatka S.A. nie prowadziła programu skupu akcji własnych. 

8. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) 

 

Stopklatka S.A. nie posiada oddziałów ani zakładów. 

9. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie: 

 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz 

utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka 

 

W okresie sprawozdawczym Stopklatka S.A. nie była narażona na ryzyko związane ze zmianą cen 

mających istotny wpływ na zakłócenie przepływów środków pieniężnych, co mogłoby rzutować na 

utratę płynności finansowej. Przy zakupach usług, materiałów i towarów Stopklatka S.A. stara się 

negocjować ich ceny.  

 

Stopklatka S.A. posiada kredyt w rachunku bieżącym na podstawie umowy z Bankiem Zachodnim 

WBK SA podpisanej w dniu 26.04.2012 roku. 

Kwota kredytu: do wysokości 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

Rodzaj: kredyt w rachunku bieżącym 

Wysokość stopy procentowej: zmienna stawka procentowa dla jednomiesięcznych depozytów 

międzybankowych w PLN powiększonej o 4  punkty procentowe 

Waluta: PLN 

Termin wymagalności: 25.04.2013 r. 

 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie  

z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 

jest rachunkowość zabezpieczeń 

 

Stopklatka S.A. nie stosuje metod zarządzania ryzykiem finansowym. 
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10. Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością Spółki 

 

Poniżej przedstawione zostały podstawowe ryzyka związane z działalnością Spółki. Szerszy opis 

ryzyk znajduje się w Uproszczonym Dokumencie Informacyjnym z dnia 16 grudnia 2011 r., 

przygotowanym w związku z wprowadzeniem do obrotu na ASO NewConnect akcji serii A1 i C 

opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki. 

 

10.1. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie 

Na wynik finansowy Spółki  wpływ ma wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą w kraju  

i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki mogą mieć zarówno czynniki 

ekonomiczne – m.in. spadek Produktu Krajowego Brutto, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, 

spadek wydatków konsumpcyjnych, czy też czynniki o charakterze prawnym – m.in. pogorszenie 

warunków regulacyjnych w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorczej w kraju.  

 

10.2. Ryzyko związane z rynkami, na których Emitent prowadzi działalność 

Głównymi rynkami działalności Spółki są rynek reklamy internetowej oraz rynek usług  

e-commerce. Koniunktura na rynku reklamy internetowej jest skorelowana z sytuacją na rynku 

reklamy ogółem, która jest wypadkową wielu czynników ekonomicznych, takich jak wzrost 

gospodarczy, nastroje gospodarcze, poziom konsumpcji, polityka marketingowa przedsiębiorstw i ich 

sytuacja finansowa. Natomiast rozwój rynku usług e-commerce zależy przede wszystkim od wzrostu 

popularności Internetu oraz zakupów usług i produktów przez Sieć, na co również mają wpływ 

wspomniane czynniki ekonomiczne. Niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce i spadek popytu 

konsumpcyjnego mogą mieć wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Spółki. 

 

10.3. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Spółka działa na rynku tematycznych portali internetowych, na którym istnieje ryzyko pojawienia się 

nowych serwisów filmowych, wykorzystujących niski poziom konkurencji w tej branży. Dodatkowo, 

istnieje możliwość wzrostu konkurencji ze strony już istniejących portali ogólnotematycznych oraz ze 

strony serwisów zagranicznych. Niemniej jednak Stopklatka.pl jest rozpoznawalną marką i od 

dłuższego czasu zajmuje stabilną drugą pozycję wśród portali filmowych dostępnych na rynku 

polskim. 

 

10.4. Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa 

podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy 

prawa z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. 

Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Istotnymi 

gałęziami prawa, których zmiana wywoływać może silny wpływ na działalność gospodarczą 

prowadzoną przez Spółkę, są: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo handlowe, prywatne prawo 

gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo papierów 

wartościowych. Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, 

zważywszy, że część z nich jest nadal w fazie dostosowywania do wymagań unijnych.  
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10.5. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów 

Ze względu na fakt, że duża część przychodów Spółki generowana jest w ramach współpracy  

z kluczowymi Klientami, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przychodów w wypadku utraty 

pojedynczych lub grupy kluczowych Klientów. 

 

10.6. Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od osób zajmujących kluczowe stanowiska 

Szeroki zakres know-how wypracowany przez Zarząd i kluczowych pracowników Spółki przyczynił 

się do uzyskania i utrzymania stabilnej pozycji na rynku, na którym działa Emitent. Odejście jednego 

lub dwóch członków kadry kierowniczej bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki mogłoby 

niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność, a w konsekwencji na osiągane przez Spółkę wyniki 

finansowe. 

10.7. Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników 

Utrata pracowników - zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, spowodowana sytuacją na rynku 

pracy, może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami  

w ramach realizowanych działań. 

 

 

11. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień 

środowiska naturalnego i zatrudnienia 

 

Główne wskaźniki finansowe Spółki w roku 2012 kształtowały się następująco: 

 

 Rok 2012 

Rentowność majątku -21,42% 

Rentowność kapitału własnego -27,87% 

Rentowność netto sprzedaży -18,05% 

Rentowność brutto sprzedaży -12,13% 

Wskaźnik płynności I 3,08% 

Wskaźnik płynności II 3,08% 

Wskaźnik płynności III 0,06% 

Szybkość obrotu należnościami w dniach 59 dni 

Stopień spłaty zobowiązań w dniach 27 dni 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,30 

Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 2,37 

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi 4,56 

Trwałość struktury finansowania 0,73 

Tab. 6.2. Główne wskaźniki finansowe w roku 2012 
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Liczba pracowników Spółki pozostała na podobnym poziomie, co w roku poprzednim, jednakże  

w związku z rozwojem Spółki nastąpiły zmiany w liczbowym składzie poszczególnych działów. 

 

 Rok 2012 Rok 2011 

Zarząd 1 2 

Dział techniczny 7 4 

Dział administracji 2 2 

Dział kontentu 2 4 

Dział marketingu 3 2 

Redakcja 2 3 

Społeczność - 1 

Razem 17 18 

Tab. 6.3. Struktura zatrudnienia na 31.11.2011 i 31.12.2012 r. 

 

Zagadnienia środowiska naturalnego nie dotyczą Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 marca 2013 r. 

 

 

 

 

 

Bogusław Kisielewski 

Prezes Zarządu 
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DODATKOWE INFORMACJE O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ STOPKLATKA S.A.  

ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 

 

 

Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. „Dobre 

praktyki spółek notowanych na New Connect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. 

 

L.p. 
Zasada 

Stosowanie 

zasady w 

Spółce Komentarz 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem 

nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia  

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK, z 

wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci Internet 

Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci raportów 

bieżących. W raportach miesięcznych opisywane są również 

mniej istotne zdarzenia, mogące dać inwestorom szerszy obraz 

funkcjonowania Spółki. Informacje są publikowane na stronie 

korporacyjnej, a także wysyłane do mediów w postaci 

komunikatów prasowych. 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK Strona korporacyjna umieszczona jest pod adresem 

www.stopklatka-sa.pl. 

1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK  

2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 

tym rynku, 

TAK Dokładne informacje w tym zakresie są dostępne  

w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym na stronie 

korporacyjnej Spółki. 

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  
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5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK,  w 

przypadku 

otrzymania 

oświadczeń w tym 

zakresie 

Informacje te zostaną umieszczone na stronie Spółki,  

w przypadku otrzymania tego rodzaju oświadczeń. 

6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz  

(w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012. 

Zasada ta będzie przestrzegana w sytuacji, gdy Zarząd 

Emitenta podejmie decyzję o publikacji prognoz finansowych.  

9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

11 (skreślone) - - 

12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 

dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK  

14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 

oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

15 (skreślony) - - 
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16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

NIE Zasada ta w pewnej części nie będzie stosowana przez Spółkę. 

Spółka będzie przestrzegała powyższej zasady  w zakresie, jaki 

wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

tj. Kodeksu spółek handlowych. Spółka nie będzie 

publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych 

w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te 

pytania, udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż  

w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, 

często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady 

wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

TAK  

19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę  

o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę.  

20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

TAK  

22 (skreślony) - - 

 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane  

w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej.  

W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Emitent dokonuje stałych aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej korporacyjnej oraz 

portalu w możliwie najkrótszym czasie. 

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 

którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

TAK Strona www.stoplatka-sa.pl prowadzona jest w języku polskim 

oraz zawiera raporty EBI oraz ESPI sporządzane w języku 

polskim. 
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emitenta. 

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE Spółka obecnie nie stosuje niniejszej zasady, jednakże 

zamierza podjąć działania mające na celu uruchomienie kanału 

relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 

dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 

9  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

TAK Spółka nie posiada obecnie umowy z Autoryzowanym 

Doradcą. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, 

Stopklatka S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 

prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK W raportowanym okresie nie miała miejsca emisja akcji.  

W przypadku podjęcia uchwały w tym zakresie, Stopklatka 

S.A. stosowała będzie niniejszą zasadę. 
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13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją  

i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych 

TAK W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło.  

W przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji Emitent będzie 

stosował niniejszą zasadę. 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 

być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

TAK W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło.  

W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy Emitent 

będzie stosował niniejszą zasadę. 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło.  

W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy Emitent 

będzie stosował niniejszą zasadę. 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

•  informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  

•  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem,  

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

TAK  
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planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, 

w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację 

TAK 
W 2013 roku nastąpiło incydentalne naruszenie przez Emitenta 

zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu 

okresowego EBI nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.  

dot. raportu okresowego za czwarty kwartał 2012 r. Powodem 

opóźnienia były problemy techniczne w postaci braku 

możliwości zalogowania się na stronę internetową 

https://www2.gpw.com.pl, które miały miejsce w dniu  

14 lutego 2013 r. po godz. 23:35. Po usunięciu w/w problemu 

Spółka dokonała niezwłocznej publikacji raportu okresowego 

EBI nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Niniejszy raport został 

opublikowany 15 lutego 2013 r. o godz. 5:23. 

17 (skreślony) - - 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A.  

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości 

 

 

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku  

z późniejszymi zmianami Zarząd Spółki Stopklatka S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 

kończący się 31 grudnia 2012 r., na które składa się : 

 

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów  

i pasywów kwotę 2 531 904,93 złotych. 

 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 

31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto 576 368,70 złotych. 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r.  

do 31 grudnia 2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 667 122,92 

złotych. 

 Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r.  

do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 576 368,70 

złotych. 

 Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty 

sprawozdaniem finansowym. 

 

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Stopklatka S.A. roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, jak 

również jego wynik finansowy. 

 

Ponadto Zarząd Stopklatka S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 marca 2013 r. 

 

 

 

 

Bogusław Kisielewski     Jolanta Orłowska  

Prezes Zarządu      (osoba odpowiedzialna za prowadzenie  

       ksiąg rachunkowych) 

 

      

               



30 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A. 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dokonującego 

badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

 

Zarząd Stopklatka S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie  

z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania 

finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym Stopklatka S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami zawodowymi. 

 

 

__________________ 

Bogusław Kisielewski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 marca 2013 r. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
SOPKLATKA S.A. 

 
ZA ROK OBOTOWY 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 marca 2013 r. 

 

 

 



32 
 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Informacje ogólne 

         Sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595) ul. Puławska 61 

zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 

Kodeksem Spółek Handlowych. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 prowadzenie Portalu internetowego 

 usługi reklamowe 

      

Stopklatka S.A. powstała w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. zgodnie z Uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 lutego 2009 r. sporządzonej  

w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 660/2009 w Kancelarii Notarialnej Wierzchuckiego 

w WarszawIE.  

W dniu 30 czerwca 2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum  

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332145. 

 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest nieograniczony. 

 

 

2. Prezentacja sprawozdań finansowych  

 

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  

01 stycznia 2012 r. i kończący się 31 grudnia 2012 r. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy 

niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

 

3. Porównywalność danych 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2012-

31.12.2012 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2011-31.12.2011. 

 

4.  Zasady rachunkowości  

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

29 września 1994 roku o rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 

 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.  
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W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte  

i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie  

z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

4.1. Rachunek zysków i strat 

 

4.1.1. Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, 

tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których 

dotyczą. 

 

4.1.2. Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.  

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

 pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki  

w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 

wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, 

kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

 przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 

inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 

ujemnymi, 

 koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

 straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 

niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością 

operacyjną. 

 

4.1.3. Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują: 

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

 zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

 

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie  

z przepisami podatkowymi. 

 

4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
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odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 

uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 

dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych 

z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 

 

4.2. Bilans 

 

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 

umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

i prawne amortyzowane są metodą liniową 

  

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 

wykorzystany do produkcji, 

- nabytą wartość firmy, 

- nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych. 

 

4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku),  pomniejszonych  

o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 

 Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku 

lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane  

w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

 

 Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po 

miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

  

Ostatniej inwentaryzacji środków trwałych dokonano w dniu 31 grudnia 2009 r. 
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4.2.3.  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na 

ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski . 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny  

i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych lub dodatnie do 

przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia 

produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych 

kosztów). 

 

4.2.4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

W tej pozycji ujmowane są wszystkie przychody, które powstały w innym okresie niż okres, 

którego dotyczą. 

 

4.2.6. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

 Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 

statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe 

ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

 

 Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego  

z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 

pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów 

finansowych. 

  

 Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej  

w kapitale własnym. 

 

4.2.7. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów według miejsca ich powstania.  

 

4.2.8. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty  

z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie 

innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, 

które wycenia się według wartości godziwej. 

 



36 
 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,  

z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 

części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych  

i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 

wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

 

 

 

 

Warszawa, dn. 19 marca 2013 r. 

 

 

 

Bogusław Kisielewski     Jolanta Orłowska  

Prezes Zarządu      (osoba odpowiedzialna za prowadzenie  

       ksiąg rachunkowych) 

 

 

 

       

 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

Nota 2012 2011

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 3 193 737,76 4 248 133,71
– od jednostek powiązanych 0,00 216 075,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 101 049,35 4 066 133,71

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 92 688,41 182 000,00

B. Koszty działalności operacyjnej 4 3 581 047,17 4 946 523,41
I. Amortyzacja 108 689,23 69 493,36

II. Zużycie materiałów i energii 10 282,64 21 775,37

III. Usługi obce 2 316 946,57 594 398,55

IV. Podatki i opłaty, w tym: 4 817,00 22 087,84

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 907 573,35 1 430 373,06

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 129 016,71 214 267,51

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 23 313,95 2 472 105,38

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 80 407,72 122 022,34

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 387 309,41 - 698 389,70
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 12 329,69 79 880,45

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 684,51

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 12 329,69 79 195,94

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 213 972,35 37 601,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 213 294,88 11 928,30

III. Inne koszty operacyjne 677,47 25 673,32

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 588 952,07 - 656 110,87
G. Przychody finansowe 9 17 719,57 44 322,13

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 17 719,53 44 322,13

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,04 0,00

H. Koszty finansowe 10 22 375,71 15 038,28
I. Odsetki, w tym: 21 629,69 12 044,58

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 746,02 2 993,70

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - 593 608,21 - 626 827,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 11 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I+J) - 593 608,21 - 626 827,02
L. Podatek dochodowy 12 -17 239,51 -7 283,24

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) - 576 368,70 - 619 543,78
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BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA Nota 31.12.2012 31.12.2011

A. AKTYWA TRWAŁE 390 532,33 476 674,27
I. Wartości niematerialne i prawne 15 333 057,70 427 194,82

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 333 057,70 427 194,82

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 312,01 6 233,06
1. Środki trwałe 16 312,01 6 233,06

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 312,01 6 233,06

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 18 11 880,00 11 880,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek 11 880,00 11 880,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 45 282,62 31 366,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 282,62 31 366,39

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 2 141 372,60 2 372 984,14
I. Zapasy 19 0,00 0,00

1. Materiały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 20 572 760,92 341 060,53
1. Należności od jednostek powiązanych 212 043,57 10 086,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 212 043,57 10 086,00

– do 12 miesięcy 212 043,57 10 086,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek 360 717,35 330 974,53

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 306 251,77 283 497,66

– do 12 miesięcy 306 251,77 283 497,66

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 54 065,58 47 076,87

c) inne 400,00 400,00

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 21 40 235,35 1 187 010,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 235,35 1 187 010,63
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BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA Nota 31.12.2012 31.12.2011

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 479 652,36

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 479 652,36

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 40 235,35 707 358,27

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13 458,20 8 543,65

– inne środki pieniężne 26 777,15 698 814,62

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 1 528 376,33 844 912,98
SUMA AKTYWÓW 2 531 904,93 2 849 658,41
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BILANS na dzień 31.12.2012

PASYWA Nota 31.12.2012 31.12.2011

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 779 958,78 2 356 327,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 275 246,00 2 275 246,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 184 446,29 1 389 001,05
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 90 000,00 90 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 193 364,81 - 778 375,79

VIII. Zysk (strata) netto - 576 368,70 - 619 543,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 751 946,15 493 330,93
I. Rezerwy na zobowiązania 24 56 716,96 68 318,56

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 3 323,28

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00

– krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 56 716,96 64 995,28

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 56 716,96 64 995,28

II. Zobowiązania długoterminowe 29 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 30 695 229,19 425 012,37
1. Wobec jednostek powiązanych 66 422,46 51 660,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 66 422,46 51 660,00

– do 12 miesięcy 66 422,46 51 660,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 628 806,73 367 625,45

a) kredyty i pożyczki 183 252,86 136 716,21

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 241 133,94 69 625,27

– do 12 miesięcy 241 133,94 69 625,27

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 120 041,94 84 803,05

h) z tytułu wynagrodzeń 82 719,89 69 046,42

i) inne 1 658,10 7 434,50

3. Fundusze specjalne 0,00 5 726,92

IV. Rozliczenia międzyokresowe 23 0,00 0,00
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 0,00 0,00

SUMA PASYWÓW 2 531 904,93 2 849 658,41
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść Nota 2012 2011

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00
I. Zysk (strata) netto - 576 368,70 - 619 543,78

II. Korekty razem - 325 195,23 227 807,04
1. Amortyzacja 4 108 689,23 69 493,36

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 437,10 -44 322,13

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00

5. Zmiana stanu rezerw -11 601,60 20 554,97

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00

7. Zmiana stanu należności - 231 700,39 103 319,55

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 200 680,17 22 015,57

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 697 379,58 -37 800,75

10. Inne korekty 296 679,84 94 546,47

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - 901 563,93 - 391 736,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00

I. Wpływy 11 747,01 0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 11 747,01 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 11 747,01 0,00

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

– odsetki 11 747,01 0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 8 631,06 574 810,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 631,06 12 970,63

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 561 840,33

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 115,95 - 574 810,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00

I. Wpływy 246 536,65 1 252 323,63
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału 0,00 1 115 607,42

2. Kredyty i pożyczki 246 536,65 136 716,21

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 15 211,59 55 767,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

8. Odsetki 15 211,59 0,00

9. Inne wydatki finansowe 0,00 55 767,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 231 325,06 1 196 556,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) - 667 122,92 230 008,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 667 122,92 230 008,51

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść Nota 2012 2011

F. Środki pieniężne na początek okresu 707 358,27 477 349,76

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 40 235,35 707 358,27

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 3 781,65
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2012 2011

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 356 327,48 1 932 184,26

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 16 153,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 2 356 327,48 1 948 337,26

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 2 275 246,00 1 949 045,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 326 201,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 326 201,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 326 201,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 275 246,00 2 275 246,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 389 001,05 450 807,29

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - 204 554,76 938 193,76

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 938 193,76

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 733 639,00

– z podziału zysku (ustawowo) 0,00 204 554,76

– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

– z innych tytułów 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 204 554,76 0,00

– pokrycia straty 204 554,76 0,00

– z innych tytułów 0,00 0,00

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 184 446,29 1 389 001,05

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00

– korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 90 000,00 90 000,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 90 000,00 90 000,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2012 2011

– korekty błędów 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– odpis z zysku 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 0,00

– wypłata dywidendy 0,00 0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - 778 375,79 - 762 222,79

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 -16 153,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 778 375,79 - 778 375,79

a) zwiększenie (z tytułu) - 619 543,78 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - 619 543,78 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) - 204 554,76 0,00

– pokrycie strat z lat ubiełych - 204 554,76 0,00

– 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 193 364,81 - 778 375,79

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 193 364,81 - 778 375,79

8. Wynik netto - 576 368,70 - 619 543,78

a) zysk netto 0,00 0,00

b) strata netto 576 368,70 619 543,78

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 779 958,78 2 356 327,48

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00

Sporządzono ...................................................... dnia .........................................Warszawa 19.03.2013

(miejscowość)

..........................................................................................

(data)

.............................................................................................................

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Orłowska .......................................................................................................................................................................................................
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NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Nota 2 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota 3 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Nota 4 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

Nota 5 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 6 Pozostałe koszty operacyjne

Nota 7 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

Nota 8 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku 

następnym

Nota 9 Przychody finansowe

Nota 10 Koszty finansowe

Nota 11 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 12 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nota 13 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 14 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 15 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012

Nota 16 Zmiany w środkach trwałych w 2012

Nota 17 Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub 

innych umów

Nota 18 Zmiany w należnościach długoterminowych

Nota 19 Zapasy

Nota 20 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

Nota 21 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Nota 22 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Nota 23 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 24 Stan rezerw

Nota 25 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Nota 26 Kapitał podstawowy

Nota 27 Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Nota 28 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Nota 29 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Nota 30 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

Nota 31 Fundusze specjalne

Nota 32 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nota 33 Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nota 34 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nota 35 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 36 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nota 37 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nota 38 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Nota 39 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok 

obrotowy

Nota 40 Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednoski

Nota 41 Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 

4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
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Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

2012 2011

1. Sprzedaż usług 3 101 049,35 4 066 133,71

2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00

3. Sprzedaż towarów 92 688,41 182 000,00

4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00

5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00

RAZEM 3 193 737,76 4 248 133,71

w tym:

Sprzedaż dla odbiorców krajowych 3 186 419,85 4 229 398,80

Sprzedaż eksportowa 7 317,91 18 734,90

Nota 2

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

2012 2011

Nakłady poniesione w roku obrotowym 0,00 0,00

Nakłady planowane na następny rok obrotowy 0,00 0,00

Nota 3

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

2012 2011

Poniesione nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00

Planowane nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00

Nota 4

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

2012 2011

A. Koszty wg rodzajów 3 500 639,45 4 824 501,07

1. Amortyzacja 108 689,23 69 493,36

2. Zużycie materiałów i energii 10 282,64 21 775,37

3. Usługi obce 2 316 946,57 594 398,55

4. Podatki i opłaty, w tym: 4 817,00 22 087,84

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

5. Wynagrodzenia 907 573,35 1 430 373,06

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 129 016,71 214 267,51

7. Pozostałe koszty rodzajowe 23 313,95 2 472 105,38

RAZEM 3 500 639,45 4 824 501,07

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 0,00 0,00

1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00

2. Odpisania zaniechanej produkcji 0,00 0,00

3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego 0,00 0,00

4. Inne 0,00 0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/- 0,00 0,00

1. Produkty gotowe 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) 3 500 639,45 4 824 501,07

– koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 822 187,70 3 856 511,23

– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0,00 0,00

– koszty sprzedaży 0,00 0,00

– koszty ogólnego zarządu 678 451,74 967 989,84
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Nota 4

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2012 2011

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 80 407,72 122 022,34

Nota 5
Pozostałe przychody operacyjne

2012 2011

I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0,00 684,51

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne, w tym: 12 329,69 79 195,94

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 6 250,06 79 022,56

2) rozwiązane rezerwy z tytułu ... 0,00 0,00

3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00

4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 0,00 0,00

5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00

6) przedawnione zobowiązania 0,00 0,00

7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00

8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji 0,00 0,00

9) ... 0,00 0,00

10) inne 6 079,63 173,38

RAZEM 12 329,69 79 880,45

Nota 6
Pozostałe koszty operacyjne

2012 2011

I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

– wartość netto środków trwałych 0,00 0,00

– koszty likwidacji środków trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 213 294,88 11 928,30

– odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00

– odpis aktualizujący wartość należności 213 294,88 11 928,30

– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00

– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne, w tym: 677,47 25 673,32

1) utworzone rezerwy z tyt. ..... 0,00 0,00

2) darowizny 0,00 0,00

3) odpisane należności 0,00 0,00

4) koszty postępowania spornego 0,00 0,00

5) koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00

6) ... 0,00 0,00

7) inne 677,47 25 673,32

RAZEM 213 972,35 37 601,62

Nota 7

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

2012 2011

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00

Nota 8

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

2012 2011

0,00 0,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

Nota 9

Przychody finansowe

2012 2011

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00

– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 17 719,53 44 322,13

– odsetki od spółek powiązanych 0,00 0,00

– odsetki od pozostałych kontrahentów 0,00 4 416,00

– odsetki od obligacji 0,00 0,00

– odsetki budżetowe 0,00 0,00

– odsetki bankowe 11 747,01 15 015,86

– odsetki pozostałe 0,00 113,00

-odsetki od pożyczek 5 972,52 24 777,27

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

V. Inne, w tym: 0,04 0,00

1) różnice kursowe 0,00 0,00

– różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00

– różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00

– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00

– różnice kursowe od kontrahentów 0,00 0,00

2) pozostałe przychody finansowe 0,04 0,00

3) ... 0,00 0,00

RAZEM 17 719,57 44 322,13

Nota 10

Koszty finansowe

2012 2011

I. Odsetki, w tym: 21 629,69 12 044,58

– odsetki do spółek powiązanych 0,00 0,00

– odsetki do pozostałych kontrahentów 173,99 0,00

– odsetki budżetowe 6 244,11 576,66

– odsetki bankowe 15 211,59 11 467,92

– odsetki pozostałe 0,00 0,00

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym: 0,00 0,00

– udziały zakupionych spółek 0,00 0,00

– zakupione akcje własne 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

IV. Inne, w tym: 746,02 2 993,70

1) różnice kursowe 274,62 149,95

– różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00

– różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00

– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00

– różnice kuersowe od kontrahentów 274,62 149,95

2) utworzone rezerwy 0,00 0,00

3) pozostałe koszty finansowe 471,40 0,00

4) rozwiązanie rezerw 0,00 2 843,75
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Nota 10

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2012 2011

5) ... 0,00 0,00

6) ... 0,00 0,00

RAZEM 22 375,71 15 038,28

Nota 11

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

2012 2011

1. Zyski losowe 0,00 0,00

2. Pozostałe zyski 0,00 0,00

Razem zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

1. Straty losowe 0,00 0,00

2. Pozostałe straty 0,00 0,00

Razem straty nadzwyczajne 0,00 0,00

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00

Nota 12

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

2012 2011

ZYSK / STRATA brutto - 593 608,21 - 626 827,02

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 326 630,23 189 318,94

– odpis aktualizujący należności 213 294,88 11 928,30

– pozostałe rezerwy z tyt. ..... 0,00 0,00

– rezerwa na koszty 12 000,00 12 000,00

– rezerwa na straty z tyt. ... 0,00 0,00

– różnice kursowe 0,00 2,44

– opłaty karne na rzecz budżetu 6 244,11 1 996,00

– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym 0,00 0,00

– odsetki do zapłaty 0,00 0,66

– PFRON 0,00 12 761,00

– odpisane należności 0,00 0,00

– inne koszty (n.k.u.p.) 0,00 3 563,58

– odsetki budżetowe 0,00 0,00

– nie wypłacone wynagrodzenie 63 238,96 110 011,85

– narzuty na wynagrodzenia 25 284,99 8 770,00

– inne 6 567,29 28 285,11

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych 134 551,34 58 178,57

– zapłacone odsetki 0,00 0,00

– różnice kursowe dotyczące 0,00 0,00

– zapłata wynagodzeń 122 551,34 58 178,57

– inne 12 000,00 0,00

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych 6 250,06 108 330,78

– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 0,00 0,00

– rozwiązanie rezerwy na należności 6 250,06 79 022,56

– rozwiązanie rezerwy na .... 0,00 0,00

– niezrealizowane różnice kursowe 0,00 1,95

– dywidenda 0,00 0,00

– zasądzone odsetki budżetowe 0,00 0,00

– przedawnione zobowiązania 0,00 0,00

– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00

– naliczone odsetki 0,00 24 890,27

– inne 0,00 4 416,00

Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 141 274,05 0,00

– odsetki uzyskane 141 274,05 0,00

– ... 0,00 0,00

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0,00 0,00

– darowizny 0,00 0,00

– 50% straty roku 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
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Nota 12

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z 

poprzedniej strony

2012 2011

– ... 0,00 0,00

Podstawa opodatkowania - 266 505,33 - 604 017,00

Podatek dochodowy bieżący 0,00 0,00

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 13 916,23 5 642,93

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony -3 323,28 -1 640,31

Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat -17 239,51 -7 283,24

Nota 13

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2012 2011

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 31 366,39 25 723,46

a) odniesionych na wynik finansowy 31 366,39 25 723,46

b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

2. Zwiększenia 23 433,77 31 366,39

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 23 433,77 31 366,39

– odpis aktualizujący zapasy 0,00 0,00

– rezerwa na niewykorzystane urlopy 0,00 5 319,10

– rezerwa na nagrody jubileuszowe 0,00 0,00

– odpis aktualizujący wyroby gotowe 0,00 0,00

– rezerwa na koszty usług obcych 0,00 7 030,00

– rezerwa na nie wypłacone wynagrodzenia 0,00 19 017,20

– rezerwa na odpisy aktualizacyjne 23 433,77 0,00

– rezerwa na różnice kursowe 0,00 0,09

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 

tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

3. Zmniejszenia 9 517,54 25 723,46

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 9 517,54 25 723,46

– wynagrodzenia i ZUS 7 944,57 25 723,46

– inne 1 572,97 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 

tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 45 282,62 31 366,39

a) odniesionych na wynik finansowy 45 282,62 31 366,39

b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Nota 14

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2012 2011

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 323,28 4 963,59

a) odniesionej na wynik finansowy 3 323,28 4 963,59

b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

2. Zwiększenia 0,00 3 323,28
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Nota 14

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0,00 3 323,28

– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ... 0,00 0,00

– odsetek nie otrzymanych 0,00 3 323,28

– ... 0,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 

tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

3. Zmniejszenia 3 323,28 4 963,59
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 3 323,28 4 963,59

– zapłaconych odsetek 0,00 0,00

– inne 3 323,28 4 963,59

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 

tytułu) 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0,00 3 323,28
a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 3 323,28

b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Nota 15
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012

Koszty prac
rozwojowych

Wartość firmy Koncesje, patenty,
licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne Razem

Wartość brutto na początek okresu 470 685,72 0,00 0,00 16 416,76 0,00 487 102,48
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 043,45 0,00 1 043,45

– nabycie 0,00 0,00 0,00 1 043,45 0,00 1 043,45

– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 470 685,72 0,00 0,00 17 460,21 0,00 488 145,93
Umorzenia na początek okresu 43 490,90 0,00 0,00 16 416,76 0,00 59 907,66

Umorzenia bieżące - zwiększenia 94 137,12 0,00 0,00 1 043,45 0,00 95 180,57

Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec 
okresu 137 628,02 0,00 0,00 17 460,21 0,00 155 088,23
Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 333 057,70 0,00 0,00 0,00 0,00 333 057,70
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Nota 16

Zmiany w środkach trwałych w 2012

Grunty własne Prawo

wieczystego

użytkowania

gruntów

Budynki i

budowle

Urządzenia

techniczne,

maszyny

Środki transportu Pozostałe środki

trwałe

Razem

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 129 801,51 0,00 54 043,82 183 845,33

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 7 137,61 0,00 450,00 7 587,61

– nabycie 0,00 0,00 0,00 7 137,61 0,00 450,00 7 587,61

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 136 939,12 0,00 54 493,82 191 432,94

Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 0,00 123 568,45 0,00 54 043,82 177 612,27

Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 13 058,66 0,00 450,00 13 508,66

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 136 627,11 0,00 54 493,82 191 120,93

Wartość księgowa netto 0,00 0,00 0,00 312,01 0,00 0,00 312,01

Stopień zużycia od wartości początkowej 

(%) 0,00 0,00 0,00 99,77 0,00 100,00 99,83

Nota 17

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Rodzaj umowy Razem

Najem Leasing O innym

charakterze

Stan na początek roku 2012 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

- zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00

- zmniejszenia 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Stan na koniec roku 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 18

Zmiany w należnościach długoterminowych

Należności brutto Odpis

aktualizujący

Należności netto

1. Od jednostek powiązanych

Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

2. Od jednostek pozostałych

Stan na początek roku obrotowego 11 880,00 0,00 11 880,00

Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 11 880,00 0,00 11 880,00

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00

b) inne 11 880,00 0,00 11 880,00

Razem na koniec roku obrotowego 11 880,00 0,00 11 880,00

Komentarz:

Należność długoterminowa jest to kaucja z tytułu najmu lokalu.

Nota 19

Zapasy

2012 2011

Materiały 0,00 0,00

Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
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Nota 19

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2012 2011

Produkty gotowe 0,00 0,00

Towary 0,00 0,00

Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00

Nota 20

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

Należności

krótkoterminowe

brutto

Odpis

aktualizujący

Należności

krótkoterminowe

netto

1. Należności od jednostek powiązanych 217 411,57 5 368,00 212 043,57

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 217 411,57 5 368,00 212 043,57

Stan na początek roku 15 454,00 5 368,00 10 086,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 207 492,57 0,00 207 492,57

– do 1 miesiąca 4 305,00 0,00 4 305,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 246,00 0,00 246,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 5 368,00 5 368,00 0,00

Razem 217 411,57 5 368,00 212 043,57

b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

c) inne 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek 478 684,98 117 967,63 360 717,35

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 424 219,40 117 967,63 306 251,77

Stan na początek roku 351 848,79 68 351,13 283 497,66

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 153 942,00 0,00 153 942,00

– do 1 miesiąca 63 068,25 0,00 63 068,25

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 26 661,25 0,00 26 661,25

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 28 893,02 30,92 28 862,10

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 14 961,53 293,78 14 667,75

– powyżej 1 roku 136 693,35 117 642,93 19 050,42

Razem 424 219,40 117 967,63 306 251,77

b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
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Nota 20

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Należności

krótkoterminowe

brutto

Odpis

aktualizujący

Należności

krótkoterminowe

netto

– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. 54 065,58 0,00 54 065,58

Stan na początek roku 47 076,87 0,00 47 076,87

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 54 065,58 0,00 54 065,58

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 54 065,58 0,00 54 065,58

d) inne należności 400,00 0,00 400,00

Stan na początek roku 400,00 0,00 400,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 400,00 0,00 400,00

Razem 400,00 0,00 400,00

e) należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:

  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Stopklatka S.A.

Strona 18



Nota 21
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje
krótkoterminoweOgółem a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach

Razem - udziały lub
akcje

- należności z tyt.
dywidend i

innych udziałów
w zyskach

- inne papiery
wartościowe

- udzielone
pożyczki

- inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

Razem - udziały lub
akcje

- należności z tyt.
dywidend i

innych udziałów
w zyskach

- inne papiery
wartościowe

- udzielone
pożyczki

- inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

Stan na początek okresu 479 652,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00

w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– korekty aktualizujące 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie 

wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym 479 652,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– korekty aktualizujące 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie 

wewnętrzne 479 652,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2012 2011

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 13 458,20 8 543,65

Inne środki pieniężne 26 777,15 698 814,62

Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

RAZEM 40 235,35 707 358,27

Nota 23
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

2012 2011

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 282,62 31 366,39

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

– przychód nie stanowiący należności 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

Razem 45 282,62 31 366,39

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

– licencja przed wdrożeniem 480 000,00 380 000,00

– prace rozwojowe 949 662,79 384 680,89

– domeny internetowe 1 716,05 6 762,37
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Nota 23

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2012 2011

– pozostałe 5 948,62 0,00

– przychody do rozliczenia 88 544,79 73 469,72

– ubezpieczenia 2 504,08 0,00

Razem 1 528 376,33 844 912,98

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00

– rezerwa na niewykorzystane urlopy 0,00 0,00

– rezerwa na świadczenia pracownicze 0,00 0,00

– rezerwa na koszty usług obcych 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– pozostałe 0,00 0,00

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00

– środki z tytułu przyszłych świadczeń 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00

– niezrealizowane różnice kursowe 0,00 0,00

– przedpłaty 0,00 0,00

– różnica wyceny aportów do spółek zależnych 0,00 0,00

– wycena kontraktów budowlanych 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

Nota 24

Stan rezerw

Stan na pierwszy

dzień roku

obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni

dzień roku

obrotowego

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 323,28 0,00 0,00 3 323,28 0,00

2. Na świadczenia pracownicze, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 64 995,28 44 216,96 0,00 52 495,28 56 716,96

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 64 995,28 44 216,96 0,00 52 495,28 56 716,96

– na udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– rezerwa urlopowa 27 995,28 32 216,96 0,00 27 995,28 32 216,96

– inne 37 000,00 12 000,00 0,00 24 500,00 24 500,00

Razem 68 318,56 44 216,96 0,00 55 818,56 56 716,96

Nota 25

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Stan na pierwszy

dzień roku

obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni

dzień roku

obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 73 719,13 49 616,50 0,00 0,00 123 335,63

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 73 719,13 49 616,50 0,00 0,00 123 335,63
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Nota 26

Kapitał podstawowy

2012 2011

1. Wysokość kapitału podstawowego 2 275 246,00 2 275 246,00

2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: 2 275 246,00 2 275 246,00

– akcje/udziały zwykłe 2 275 246,00 2 275 246,00

– akcje/udziały uprzywilejowane 0,00 0,00

3. Struktura własności, w tym: 2 275 246,00 2 275 246,00

– Kino Polska TV S.A. 1 867 701,00 1 798 286,00

– Basiak Przemysław 176 360,00 176 360,00

– Ziemski Sławomir 151 500,00 151 500,00

– Bortnik Adam 160,00 66 955,00

– Pozostali 79 525,00 82 145,00

4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 1,00 1,00

Nota 27

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

2012 2011

Stan na początek okresu 1 389 001,05 450 807,29

zwiększenia 0,00 938 193,76

– dopłaty wspólników 0,00 0,00

– z podziału zysku 0,00 204 554,76

– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

– z innych odpisów 0,00 0,00

– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej 0,00 733 639,00

zmniejszenia 204 554,76 0,00

– pokrycie straty 204 554,76 0,00

– inne 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 1 184 446,29 1 389 001,05

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

2012 2011

Stan na początek okresu 0,00 0,00

+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto 0,00 0,00

– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

2012 2011

Stan na początek okresu 90 000,00 90 000,00

+ zwiększenia 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– zmniejszenia 0,00 0,00
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Nota 27

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 90 000,00 90 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

2012 2011

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 778 375,79 - 762 222,79

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– odpis z zysku 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 0,00

– wypłata dywidendy 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 778 375,79 - 762 222,79

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 -16 153,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 778 375,79 - 778 375,79

a) zwiększenie (z tytułu) - 619 543,78 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - 619 543,78 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) - 204 554,76 0,00

– pokrycie strat z lat ubiełych - 204 554,76 0,00

– 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 193 364,81 - 778 375,79

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 193 364,81 - 778 375,79

Nota 28

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

2012 2011*

ZYSK / STRATA NETTO - 575 678,43 - 619 543,78

Fundusz zapasowy (+/-) - 575 678,43 - 619 543,78

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00

Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) 0,00 0,00

Fundusz nagród 0,00 0,00

Cele społeczne 0,00 0,00

Dopłaty wspólników 0,00 0,00

Obniżenie kapitału podstawowego 0,00 0,00

Pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 29

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

1. Wobec

jednostek

powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Razem

Razem a) z tytułu

kredytów i

pożyczek

b) z tytułu emisji

papierów

wartościowych

c) inne

zobowiązania

finansowe

d) inne

Okres spłaty

do roku

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

od 1 roku do 3 lat

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota 29

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

1. Wobec

jednostek

powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Razem

Razem a) z tytułu

kredytów i

pożyczek

b) z tytułu emisji

papierów

wartościowych

c) inne

zobowiązania

finansowe

d) inne

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

powyżej 3 lat do 5 lat

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ponad 5 lat

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 30

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

Stan na początek

roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego Razem na koniec

roku obrotowegonieprze-

terminowane

do 1 miesiąca powyżej 1 mies.

do 3 mies.

powyżej 3 mies.

do 6 mies.

powyżej 6 mies.

do 1 roku

powyżej 1 roku

1. Wobec jednostek

powiązanych

51 660,00 2 460,00 4 143,87 10 618,59 36 900,00 12 300,00 0,00 66 422,46

a) z tytułu 

dostaw i 

usług, w tym: 51 660,00 2 460,00 4 143,87 10 618,59 36 900,00 12 300,00 0,00 66 422,46

– do 12 

miesięcy 51 660,00 2 460,00 4 143,87 10 618,59 36 900,00 12 300,00 0,00 66 422,46

– powyżej 

12 

miesięcy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec 

pozostałych 

jednostek 367 625,45 514 631,68 99 086,78 14 528,27 560,00 0,00 0,00 628 806,73

a) kredyty i 

pożyczki 136 716,21 183 252,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 252,86

b) z tytułu emisji

dłużnych pap.

wart.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne 

zobowiązania

finansowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) z tytułu 

dostaw i 

usług 69 625,27 126 958,89 99 086,78 14 528,27 560,00 0,00 0,00 241 133,94

– do 12 

miesięcy 69 625,27 126 958,89 99 086,78 14 528,27 560,00 0,00 0,00 241 133,94

– powyżej 

12 

miesięcy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) zaliczki 

otrzymane na 

poczet 

dostaw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) zobowiązania

wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu 

podatków, 

ceł, ubezp. 

społ. 84 803,05 120 041,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 041,94

h) z tytułu 

wynagrodzeń 69 046,42 82 719,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 719,89

i) inne 7 434,50 1 658,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,10

Razem 419 285,45 517 091,68 103 230,65 25 146,86 37 460,00 12 300,00 0,00 695 229,19

Komentarz:

W pozycji kredyty i pożyczki została wykazana umowa z Bankiem WBK S.A. z dnia 20 kwietnia 2011. Umowa zostala podpisana na kredyt w rachunku bierzącym na okres 1 roku w 

wysokości nie przekraczającej 200.000,00 zł,na oprocentowanie Wibor 1 m-c depozytów międzybankowych powiększonych o 4 punkty procentowe.
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Nota 31
Fundusze specjalne

2012 2011

Fundusze specjalne 0,00 5 726,92

RAZEM 0,00 5 726,92

Nota 32
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Opis szczegółowy Kwota

1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia 0,00

2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu 0,00

3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 0,00

4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów 

trwałych 0,00

5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych 0,00

6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia 0,00

7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem 0,00

8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 0,00

9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 0,00

Nota 33
Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis Nazwa spółki 2012 2011

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Nota 34
Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki Procent
posiadanych
udziałów lub

głosów

Stopień udziału w
zarządzaniu

Wynik finansowy
netto za ostatni
rok obrotowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota 35
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych w
roku obrotowym

Przeciętna liczba zatrudnionych w
roku poprzedzającym

Ogółem, z tego: 35,00 47,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 14,00 24,00

– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 0,00 0,00

– uczniowie 0,00 0,00

– osoby wykonujące pracę nakładczą 20,00 22,00

– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 1,00 1,00

Nota 36
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

2012 2011

Wynagrodzenie Zarządu 92 536,00 283 762,84

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 0,00 105 000,00
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Nota 37
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki Organy nadzorcze Zarząd

Stan na początek roku 0,00 0,00

– udzielone 0,00 0,00

– spłacone 0,00 0,00

Stan na koniec roku 0,00 0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
członkom Zarządu

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
członkom organów nadzorujących

Nota 38
Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni) 2012 2011

Euro 4,0882 4,4168

Dolar 3,0996 3,4174

0,00 0,00

Nota 39
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie 2012 2011

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 12 000,00 12 000,00

Inne usługi poświadczające 0,00 0,00

Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00

Pozostałe usługi 0,00 0,00

0,00 0,00

Razem 12 000,00 12 000,00

Nota 40
Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednoski

Opis Kwota

0,00

0,00

0,00

Nota 41
Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) 
załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Opis Charakter transakcji 2012 2011

1. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób 
będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00
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Nota 41

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika 

nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis Charakter transakcji 2012 2011

0,00 0,00

0,00 0,00

4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w 

niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników 

jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sporządzono ...................................................... dnia .........................................Warszawa 19.03.2013

(miejscowość)

.............................................................................................

(data)

..................................................................................................................

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Orłowska ...............................................................................................................................................................................................................
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Opinia
z b adania spraw ozdania finansowego

za rok obrotowy
od 1 stycznia2}I2 roku
do 31 grudnia2012 roku

dla

ul" Pulawska 61
02-595 Warszawa



Opinia z badania sprawozdania finansow ego
STOPKLATKA S.A. za rokobrotowy
od 1 styczniaZ}l2 roku do 3l grudnia 2012 roku.

4
lv

r F , & ; ) [ } ' ; :

OPINIA NIEZALEZ,NEGO BIEGLEGO REWIDENTA

dla Akcjonariuszy / Rady Nadzorczej

STIOP111ATKA S.A.

PrzeprowadziliSmy badanie zaNqczonego sprawozdania finansowego
z siedzib4przy ul. Pulawskiej 61 w Warszawie, na kt6re sklada sig:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporzqdzony na dzief' 31 grudnia 2012 roku. kt6ry po

stronie aktyw6w i pasyw6w wykaz:uje sumg
3. rachunek zysk6w i strat zarok obrotowy od 1 stycznia2\I2 roku

do 31 grudnia2}l2 roku wykazujEcy stratg netto w wysokoSci
4. zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku vrrykazdpce
zmniejszenie kapitalu wlasnego o llwotg

5. rachunek przeplyw6w pienigilnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 gr:udnia 2012 roku wykazqqcy
zmniejszenie stanu Srodk6w pienigZnych o kwotg

6. dodatkowe informacje i objaSnieniir

Za sporzqdzeme zgodnego z obowiqauj4cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawo zdan ia z dzia\alno S c i o dp owi e dzi alny j est Zar zqd S p 6lki.

Zarzyd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej s4 zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oriLz sprawoz:danie z dzialalno5ci spelnialy wymaganiaprzewidziane
w ustawie z dnia 29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U . z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z
p62n. zm.), zwartej dalej ,,ustaw4 o rachunkowoSci".

Naszym zadaniem bylo zbadarie i wyraZenie opinii o zgodno6ci z wymagaj4cymi
zastosowania zasadarni (polityk4) rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg maj4tkow4
i finansow4, jak teZ wynik finansowrr jednostki oraz o prawidlowoSci ksi4g rachunkowych
stanowi4cych podstawg j ego sporz 4dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego plzeprowadziliSmy stosownie do postanowieri:
l) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoSc,i,
2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych

Rewident6w w Polsce.

ECOVIS System Rewident Sp.z o.o., ul Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, tel: +48 (22) 380 03 80,
laxt+48(22)3800381,e-mail: iafo@svstem-rewidentcompl http://\W.svstem{ewident.com.pl

Nr 1 253 w Krajowej lzbie Bieglych Flewident6w, KRS 0000054522 Sqd Rejonowy dla m st Warszawy
Xll Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: ttl 526-1 0-36-755, Regon: 011256722, Kapital zakladowy: 25OOOO zl

Biuro w Poznaniu ul Mlyfska 7123 61-7 30 Poznad telffax +48 (061) 853 23 05
SystemRewidentSp zoo posiadacortyfikatnrPLl1OO02STlP potwierdzajqcyspelnieniewarunk6wnormy

ISO 9001:2008 w zakresie badania sprawozda6 finansowych

A member of ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Frane, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, lreland, ltaly, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Nethorlands, NoMay, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovak Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA (€rssociated partners) and Vietnam
ECOVIS International is a Swiss association Each ECOVIS Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not

STOPKLATKA S.A.

2.531.904,93 PLN

576.368,70 PLN

576.368,70 PLN

667.122,92PLN

other entitv ECOVIS. Rewident So z o o is the Polish Member Firm of Ecovis



Opinia z badania sprawozdania finansorrrego
STOPKLATKA S.A. za rok obrotowy
od 1 stycznia2Ul2 roku do 31 grudnia 2(172roku.
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Badanie sprawozdania finansowego z:aplanowaliSmy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby
uzyska(, racjonaln4 pewnoSi, pozwalaj4cq na wyrahente opinii o sprawozdaniu.
W szczegSlnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno5ci zastosowanych przez Sp6tkg
zasad (polityki) rachunkowoici i zr.racz4cych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazaj1cej
mierze w spos6b wyrywkowy - dowrd6w i zapis6w ksiggowych, zkt6rych wynikaj4 liczby
i informacj e zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciow4 oceng sprawozdania
finansowego.

Uwa?arty,2ebadanie dostarczylo v,rystarczajqcej podstawy dovryrtzeniaopinii.

Naszym zdaniem,zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej

i finansowej STOPKLATKA S.A. na dzien 31 grudnia 2012 roku, jaktezjej wyniku
finansowego zarckobrotowy od 1 stycznia2\I2 roku do dnia 31 grudnia 2012roku,

- zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagaj4cymi zastosowania zasadami (polityka)
rachunkowoSci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonychksi4g rachunkowych,

- jest zgodne z wplywaj4cymi na treS6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Sp6lki.

Sprawozdanie Zarzqdu z dziaNalnoSci Sp6lki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowoSci, a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego
sprawozdania finansowego, s? z nim zrgodne.

Ar.nrs^vonn wrNcnx ;";;;;; ztnz4ou
KLUCZOWY BTNCT,Y RNWTINNT ENT
Wpisana do rejestru biegtych rewident6w pod Wpisany do rejestru biegtych rewident6w pod
numerem 11402 numerem ll2I0

ECOVIS Sysrnm RnwronNr Sp. z o.o.
Sp6lka wpisana na listg podmiot6w uprawnionych do
badania sprawozdaf finansowych pod numerem
1253

Warszawa, dnia 19 marca2013 roku
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Raport zbadania
sprawo zdania fi nansowe go

STOPKLATKA S.A.

ul. Pulawska 61
02-595 Warszawa

za rok obrotowy
od 1 stycznia2}l2 roku
do 3l grudnia 2012 roku
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Raport uzupelniaj 4cy opinig z badania sprawozdania
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od 1 stycznia2\l2 roku do 3l grudnia 2012 roku.
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I. cznsc ocoLNA RAPORTU

1. Dane identyfikuiace badana iednostkg

Nazwa jednostki: STOPKLATKA S.A.

Forma prawna jednostki: sp6lka akcyjna

Adres siedziby jednostki: ul. Pulawska 61.,02-595 Warszawa

Zarejestrowanym przedmiotem dzialalnosci jednostki jest:
. DzialalnoS6 portali internetowych,
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Przetwarzarrie danych, zarz1dzanie sitronami internetowymi(hosting) i podobna dzialalno(t6,
DzialalnoS(,zwiqzanazzarz1dzanietnurzqdzeniamiinformatycznymr,

D ziaNalno Sc zwiqzana z opr o gr amowani em,
Pozostala dzialalnoS( uslugowa w zrkresie technologii informatycznychi komputerowych,
DzialaInoi6 w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej oraz
telekomunikacj i satelitarnej,
Wydawanie ksi4zek, gazet, wykaz6w oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
P ozostaNa dzialalno 36 tuy dawnicza,
Dzialalno(ii w zakresie nagrah dZwit;kowych i muzycznych,
Sprzeda| hurtowa niewyspecj alizow ana,
Sprzeduz detalicznaprowadzonaprzez domy sprzedaly wysytkowej lub Internet,
Pozostala sprzeda? detaliczna prowadzonapoza sieci4 sklepow4, straganami i targowiskami,
D zialalno Si agencj i reklamowych,
PoSrednictwo w sprzeduiry miejscana cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
Reprodukcj a zapisarty ch noSnik6w informacj i,
Pozostale pozaszkolne formy edukacj i, gdzie indziej niesklasyfi kowane,
Badanie rynku i opinii publicznej,
Dzialalnoi(,zwiEzanazdorudztwemwzakresieinformatyki,
Pozostale doradztwo w zakresie prorvadzenia dziaLalnoSci gospodarczej i zarz4dzania,
Pozo stale fo.-y udzielania kredy6vi,
Pozostala dzialalnoSf profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
P o zo stala dzialalno S(, uslugowa, gdzie indziej ni e skl asyfi ko wana.
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Raport uzupelniaj 4cy opini g z b adania sprawozdania
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od 1 stycznia2012 roku do 31 grudnia 2012roku.
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Prowadzona w badanym okresie dziahaln<>3(, nie wykraczala poza zakres okreSlony w Krajowym
Rejestrze S4dowym i akcie zalo|ycielskirn Jednostki i ograniczala sig gt6wnie do prowadzenia
portalu internetowego www. stopklatka.pl oraz dzialalnosci reklamowej .

Podstawa prawna dzialalno5ci jednostki:

Sp6lka STOPKLATKA S.A. z siedzibq w Warszawie powstala w dniu 2 lutego 2009 roku w wyniku
przeksztalcenia Sp6lki Stopklatka Sp. z o.o. w sp6lkg akcyjn4 aktem notarialnym Rep.A Nr 660/2009
z dnia 2 lutego 2009 roku.
Sp6lka zostala utworzona na czas nieokreSlony.

Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru:

Sp6lka zostala wpisana do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego w dniu
30 czerwca2009 roku pod numerem KRS: 0000332145.

Rejestracja podatkowa i statystyczn l

Sp6lka posiada mrmery identyfi kacyj ne nadan e przez..

1. Urz4d Statystyczny
2. Pierwszy UrzEd Skarbowy w Szczecinie

Kapital zaklad owy j ednostki:

REGON: 811994790
NIP: 851-26-64-658

Kapital zakladov,ry na dzief bilansowy wynosi 2.275.246,00 PLN (slownie: dwa miliony dwiescie
siedemdziesi4t pigd tysigcy dwieScie czte:rdziefici szeS6 zlotych) i dzieli sig na 2.275.246 akcji
o wartoSci nominalnej 1,00 PLN kahda.

Na dzieri 31 grudnia 2012 roku struktura kapitalu podstawowego ksztahuje sig nastgpuj4co:

Akcjonariusze Ilo56 akcji (szt.) Kwota w PLN
Udzial

w kanitale (7o)
Kino Polska TV S.A. r .867.70r r.867.70r.00 82,09yo

Przemyslaw Basiak 176.360 176.360,00 7,75%
Slawomir Ziemski 151.500 151.500,00 6,66yo

Pozostali 79.68s 79.685,00 3,50%;o

4
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o d 1 ia20l2 roku do 31 nia2012 roku.

Kapital zaId.adory wykazany w sprawozdaniu finansowym jest zgodny z aktualnym wyci4giem
z Krajowego Rejestru S4dowego i statutem Sp6lki.

Sp6lka STOPKLATKA S.A. nale?y do grupy kapitalowej Kino Polska TV S.A.

Znrzqd Sp6lki:

Na dzieri 31 grudnia 2012 roku w sklad Zarz4du wchodzil:
' Pan Piotr Olak - Prezes ZarzEdu.

Po dniu bilansowym do dnia sporzqdzenia niniejszego raportu nast4pila zmianaw skladzie Zarz4du.
18 lutego 2013 roku Pan Piotr Olakzlo?ylrezygnacjg z funkcji Prezesa Zaruydu. JednoczeSnie na
stanowi sko pr ezesa zarzTdu zo staN powolany Pan Bo guslaw Kisielewski.

Rada Nadzorcza Sprflki:

Na dzieri 31 grudnia 2012 roku sktad Rady Nadzorczej przedstawial sig nastgpuj4co:

. Pan Boguslaw Kisielewski

. Pan Piotr Reisch

. Pan Stanislaw Suski

. Pan Adam Bortnik

. Pan Piotr Orlowski

Po dniu bilansowym do dnia sporz1dzeniar niniejszego raportu nast4pila zmiana w skladzie Rady
Nadzorczej. 18 lutego 2013 roku Nadzwyc:zajne Walne Zgromadzenie podjglo uchwalg w sprawie
odwolania ze skladu Rady Nadzorczej Stoprklatka S.A. Pana Adama Bortnika onz Pana Boguslawa
Kisielewskiego. JednoczeSnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lutego 2013 roku
postanowilo powolad do skladu Rady Nad;zorczej Sp6lki Pana Marcina Kowalskiego i Pana Piotra
Olaka.
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Zatrudnienie:

zatrudnienie wedlug stanu na dzieh 31 grudnia 2012 rokuwynosilo 16 os6b.

2. Informacie o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

Podstaw4 otwarcia ksi4g rachunkowych bylo sprawozdanie finansowe sporzEdzone za rok obrotowy
od I stycznia2}Il roku do 31 grudnia 2011 roku, kt6re zostalo zbadaneprzez System Rewident
Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30a, wpisane jako podmiot uprawniony do
badania sprawozdari finansowych pod numerem 1253. Biegly rewident wydal o tym sprawozdaniu
opinig bez zastrzehen.

Sprawozdanie finansowe Sp6lki zarok obrotowy od 1 stycznia20ll roku do 31 grudnia 2011 roku
zostalo zatwierdzone przez Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki uchwal4 m 5 z dnia 14 maia
2012 roku.

Uchwal4 nr 6 z dnia 14 maja 2012 roku i1vtyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki postanowilo, Ze
odnotowana w 2011 roku strata netto w kwocie 619.543,78 zN zostanie pokryta z zysk6w lat
przyszlych. JednoczeSnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka SA postanowilo przenieS6
kwotg 204.554,76 PLN z kapitalu zapaso\vego (zysk z roku 2010) na pokrycie czgsci strat zlat
ubieglych.

Sprawozdanie finansowe za rok 20II przzekzano do Urzgdu Skarbowego, Krajowego Rejestru
S4dowego oruz do ogloszenia w Monitorze lPolskim B w dniu 28 maja20l2 roku.
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3. Dane identyfikuiace podmiot uprawnionv i bieglego rewi eprowadzaiacego
badanie sprawozdania finansowego

System Rewident Sp. z o.o. z siedzibE w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A jest podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdari finansowych, wpisanym na listg pod nr 1253.

Badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 10 grudnia 2012 roku
pomigdzy Stopklatka S.A. jako zleceniodawcE? a System Rewident Sp. z o.o. jako zleceniobiorc4,
wpisan4 na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych. W imieniu
podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzllkluczowy biegly rewident Pani Aleksandra Wincek
wpisana do rejestru bieglych rewident6w pod numerem 11402.

System Rewident Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony, zostal. wybrany do badania sprawozdania
finansowego Sp6lki zarok obrotowy od 1 stycznia2012 roku do 31 grudnia 2012 rokuprzezRadg
Nadzorcz4 Stopklatka S.A. uchwalqz dnialL9 czerwca2\l2 roku.

OSwiadczamy, 2e System Rewident Sp. i. o. o. jako podmiot uprawniony oraz biegly rewident
przeprowadzajycy badanie w jego imieniu spelniaj4 warunki do wyralenia bezstronnej
i niezalelnej opinii o badanym sprawozdarriu finansowym - zgodnie z art. 56 ust. 2,3 i 4 ustawy
o bieglych rewidentach i ich samorzEdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaf
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 22.05.2009 rok nr 77 poz.649).

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w miejscu przechowywania ksi4g
rachunkowychwdniachod 11 do 15 lutego2013 roku orazw dniach 11i 19 marca2013 roku.

Za sporzqdzenie sprawozdaria finansowego odpowiadaZarzEd Stopklatka S.A. Nie wyst4pity istotne
ograniczenia zakresu badania. Sp6lka w c:zasie badania udostgpnila bieglemu rewidentowi Z1dane
dane i udzieliNa informacji oraz wyjaSnieri niezbgdnych do przeprowadzenia badania. Zarzyd Sp6tki
zloLyl w dniu 19 marca 2013 roku pisemne o6wiadczenie o kompletnoSci, rzetelnoSci
i prawidlowoSci sprawozdania finansowego i stanowi4cych podstawg jego sporzqdzenia ksi4g
rachunkowych oraz poinformowal o nie zaistnieniu do drua zakonczenia badarria zdarzeft
wplywaj4cych w spos6b znaczqcy na wielkoS6 danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za
rok badany.

ECOVIS System Rewident Sp.z o.o., ul Rakowiecka 30a, 02-528Warczawa, tel: +48 (22) 380 03 80,
faxi +48 (22) 38o 03 81 , e-mail: ]I1910syg]Eq:IggElc4Lgqtr pl htto://M.svstem-rewident.com.pl

Nr '1 253 w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w, KRS 0000054522 SEd Rejonowy dla m st Warszawy
Xll Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: PL ai26-10-36-755, Regon: 0'11256722, Kapital zakladowy: 250000 zl

Biuro w Poznaniu ul Mlyfska7l2361-730 Poznai tel/fax +48 (061) 853 23 05
SystemRewidentSp zoo posiadacertylikatnrPLll0002STlP potwierdzajqcyspetnieniewarunk6wnormy

ISO 9001:2008 w zakresie badania sprawozdah finansowych

Amembero fEcoVls |n te rna t iona | taxadv isorsac@untants

Tunisia, Turkey, Ukraine, USA (associated partners) and Vietnam
EcoV|s |n te rna t iona | iSaSwissassoc ia t ionEachEcoV|sMemberF i rmisan independent |ega |en t i t y in i tsoMcount rand lson |y | iab |e fo r i t soWnactsoromisS ion
other entity ECOVIS, System Rewident Sp z o o is the Polish Member Firm of Ecovis Intemational

#ti



Rap ort unsp elniaj 4cy opini g z b adania sprawozdania
finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy
od 1 stycznia2|l2 roku do 31 grudnia 2012roku.
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4, Dane identyfikui ace zbadane sprawozdan.iejfina$ervg

Przedmiotem badania bylo sprawozdarie finansowe Stopklatka S.A. sporz4dzone zarok obrotowy od
1 stycznia 2012roku do 31 grudnia2}I2 roku obejmuj4ce:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporzEdzony na dziefr 31 grudnia 2012 roku. kt6ry po
stronie aktl'w6w i pasyw6w wykazuje sumg 

2.531.904.93 pLN
3. rachunek zysk6w i strat zarok obrotowy od 1 stycznia2ll2 roku

do 3l grudma2}l2 roku wykazuj4cy stratg netto w wysokoSci

4, zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy
od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roktt wykazujqce
zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwotg

5. rachunek przeplyw6w pienigznych za rok obrotowy
od 1 stycznia2012 roku do 31 grudnia.2012 roku wykazuj4cy
zmnrejszenie stanu Srodk6w pienigznych o kwotg

6. dodatkowe informacje i objaSnienia

576.368.70 PLN

576.368,70 PLN

667.122.92PLN

Za olcres objgty sprawozdaniem finansov,rymZarz4d sporzqdzil sprawozdanie z dzialalnoSci Sp6lki.

Sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez Zarzqd Sp6lki. Oznacza to, 2e Zarzqd wziql

odpowiedzialnoS6 za prawidlowoS6 rachunkowoSci, jak r6v,nie2 za stwierdzenie, Ze Sp6lka

w spos6b prawidlowy stosowala zasady rachunkowoSci, zapewniajqc rzetelne i jasne przedstawienie

sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wynilu finansowego.
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Raportluzupelniaj1cyopinigzbadaniasprawozdania
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od I stycznia2lI2 roku do 3l grudnia 2012 roku.
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il. ANALIZA FINANSOWA SPOI,KJ
Ponizej przedstawiono wybrane wielkoSci. z rachunku zysk6w i strat, bilansu oraz podstawowe
wskaZniki finansowe.

re *va5
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PLN

l. Bilans

2012.12.,31 % sumy
bilansowej 2011-12-31 % sumy

bilansovrrcj 2010-01-01 % sumy
bilansowej

AKTYWA

Aktywa truale 390 532,33 15,42% 476 67 4,27 16,73Yo 56 868,35 2,53%
Warto5ci niematerialne i orawne 333 057,70 13,15o/o 427 194,82 14,990/0 0,00%
Rzeczowe akiywa trwale 312,01 0,01o/o 6 233,06 0,22o/a 19 264,89 0,86%
NaleZnoSci dlugoterminowe 1 1 880,00 0,47o/o 11 880,00 0,42% 1 1 880,00 0,531o
Inwestycje dlugoterminowe 0,00% 0,00% 0,00%
Dlug oterm i nowe rozliczenia m iqdzyo kresowe 45 282,62 1,790/0 31 366,39 1,10Yo 25723,46 1,15Yo
Aktywa obrotowe t 141372,60 84,58% 2372984,14 83,27T0 2 189 360,09 97,470/0

Zapasy 0,00% 0,00% 0,00%
Nale2noSci kr6tkoterminowe, w tym: 572760,92 22,62T0 341 060,53 11,9710 444 380,08 19,780/o
- o okresie splaty powyZej 12 miesiqcy 0,00% 0,00% 36 607,32 1,63%
I nwestycje kr6tkoterminowe 40 235,35 1,59Yo 1 187 010,63 41,651o 932 224,85 41,50Yo
Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 1 528 376,33 60,36% 844912,98 29,650/0 812755,16 36,18Yo
SUMAAKTYWoW 2 531 904,93 100,00% 2 849 658,41 100,00% 2246 228,44 100,00%

PASYWA

Kapital w{asny 1 779 958,78 70,30o/o 2356 327,48 82,690/0 1932184,26 86,02%
Kapital zakladowy 2 275 246,00 89,8670 2 275 246,00 79,84% 1 949 045,00 86,77o/o

Nale2ne wplaty na kapital podstawowy 0,00% 0,00% 0,00%
udzialy (akcje) wlasne 0,00% 0,00% 0,000/o

Kapital zapasowy 1 184 44631 46,780/o 1 389 001,05 48,74Yo 450807,29 20,07o/o
Kapital z aktualizacji wyceny 0,00% 0,00% 0,00%
Pozostale kapitaly rezerwowe 90 000,00 3,55Yo 90 000,00 3,160/" 90 000,00 4,01Yo
Zysk (strata) z lat ubieglych 1 193 364,83 -47,13o/o 778 375,79 -27,310/0 762222,79 -33,93%

Zysk (strata) nefto 576 368,70 -22,760/0 619 543,78 -21,74Y0 204 554,76 9,1 |Yo
Odpisy z zysku netto w ciqgu roku 0,00% 0,00% 0,00%
ZobowiEzania i rezerwy na zobowiqzania 751946,15 29,700/0 493 330,93 17,31Y0 314 044,18 13,98%
Rezerwy na zobowiqzania 56 716,96 2,24o/o 68 318,56 2,400/0 47 763,59 2,13o/o

Zobowiqzania dfu goterminowe 0,00% 0,00% 0,00%
Zobwiqzania krdtkoterminowe, w tym: 695 229,19 27,460/0 425 012,37 14,91% 266 280,59 11,85o/"
- 0 okresie splaty powy2ej 12 miesiqcy 0,00% 0,00% 0,00%
Rozliczenia miQdzyokresowe 0,00% 0,00% 0,00%
SUMA PASYWoW 2 531 904,93 100,00% 2 849 658,41 100,00% 2246 228,44 100,00%
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Raport uzup elnraj 4cy op ini g z b adania sprawo zdani a
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od 1 stycznia2ll2 roku do 31 grudnia 2012roku.
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2. Rachunek zvsk6w i strat (por6wnawcry)
w P L

01.01.2012 -
31.',t2.2012

Dynamika
2U2nU1

01.01.2011-
3',t.'t2.2011

Dynamika
2U1nU|

01.01.2010-
31.',t2.2010

Przychody ze spzedaiy 3 193 737,76 -24,90/o 4248133.71 -18,5Y0 521',t 706.15
Prrychody ze spzedaZy produkt6w 3 101 049,35 -27,0o/o 4 248 133,71 -1U,b% 5 211 706,15
Zmiana stanu oroduK6w
Koszt wyfu\,ozenia produktow na wlasne potzeby
Pzychody ze spzedaZy towar6w i material. 92 688,41
Koszty dzialalno6ci operacyjnej 3 581047,17 -27,6Yo 4946 523.41 -3,7% 5135 612.77
Amofizacja 108 689,23 56,40/o 69 493,36 118,5o/o 31802,64
ZuZycie materialow i energii 10 282,64 .52,8Yo 21775,37 -25.10/o 29 058,65
Uslugi obce 2316946,57 289,8o/o 594 398,55 27,0o/o 468 154,38
Podatki i oplaty 4 817,00 '78,2Y0 22087,84 44,60/" 39 898,58
Wynagrodzenia 907 573,35 -36,5% 1 430 373,06 -6,2Y0 1 525 015,19
Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 129 016,71 -39,8% 214 267 ,51 -3,10/o 221226,66
Pozostale koszty rodzajowe 23 313,95 -99,1o/o 2 472105,38 -12,4Y0 2820 456,67
Wartosc spzedanych towar6w i material6w 80 407/2 -34,1Y0 122022,34
Zysk / strata ze spnedafi 387 309,41 44,5o/o 698 389,70 '1017,80/" 76 093,38
Pozostale prrychody operacyjne 12 329.69 -94,60/o 79 880,45 -65,2Y0 229 575.58
Zy sk ze zby cia a ktyw6w tnrualych -100,0% 684,51
Dotacje

Inne przychody operacyjne 12 329,69 -84,4o/o 79 195,94 -65,5% 229 575,58
Pozostale koszty operacyjne 213972.35 469,1% 37 60't,62 -52,2o/o 78 707,03
Strata ze zbycia aktyw6w tMalych

Aktualizacja wartoSci aktyw6w niefinans. 213 294,88 1688,1% 1 1 928,30 -81,8Yo 6s 632,98
Inne koszty operacyjne 677,47 '97,4Yo 25 673,32 96,4To 13 07 4,05
Zysk / strata z dzialalno5ci operacyjnej 588 952,07 10,2% 656 110.87 -389,1% 226 961,93
Pzychody finansowe 17 719,57 -60,0% 44322.13 18,2% 37 484,89
Dywidendy

0dsetki 17 719,53 -60,0% 44 322,13 18,2Yo 37 484,89
Zy sk ze zby cia i nwestycj i
Aktualizacja wartoSci inwestycji

Inne 0,04
Koszty finansowe 22375,71 48,80/o 15 038,28 442,2% 2773,76
0dsetki 21 629,69 79,6Y0 120M,58 334,2% 2773,76
Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartoSci inwestycji
Inne 746,02 -75,1Yo 2 993,70
ZysUstrata z dziatalno6ci gospodarczej 593 608,21 5,3Y0 626827,02 .339,5% 261 673,06

Wynik zdaEen nadzwyczajnych

Zysk / strata brutto 593 608,21 5,3% 626827.02 -339,5% 261 673,06
Podatek doch0d0wy od os6b prawnych 17 239,51 -136,7% 7 283,24 -127,70/o 26 318,30
Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (arvigkszenia straty)
Zysk / strata netto 576 368,70 7,0Yo 619 543,78

-363,2%
235 354,76
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Rap ort uzup elniaj Ecy op ini g z b adartia sprawo zdani a
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od 1 stycznia2ll2 roku do 31 grudnia 2012 roku.
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3. e wskaZniki
2012 20'11 2010

RentownoS6 majqtku
zvsk netlo

Sred nioroczny stan aktvw6w

-21,42Y0 -24,32% 12,310/o

Rentowno56 kapitalu vdasnego

zvsk netto
Sredniorocznv stan kaoitalu wlasneoo

-27,870h -28,89% 15,61%

Rentowno56 netto spzedaiy
zysk netto

pzychody ze spzeda2y produkt6w i towarow
-18,05% -14,580/0 4,52%

Rentowno5d brutto spzedaiy

wvnik ze sozeda2y oroduktdw i towar6w
przychody ze spaedaZry produkt6w i iowar6w

-12,130/o -16,44o/o 1,460/0

Wskainik plynnoSci I
aktvwa obrotowe oo6lem*

zobowiazania k16tkoterminowe*
3,08 8,08

Wskainik plynno6ci ll
akwa obrotowe oqolem. - zaDasy

zobowiaza nia k16tkoterminowe.
3,08 8,08

Wska2nik plynno6ci lll
inwestycie kr6tkoterminowe

zobowiazania kr6tkoterminowe*

0,06 2,79 ? A N

Szybko66 obrotu naleino5ciami w dniach*

Srednioroczny stan oqolu naleZno5ci z Mulu dostaw i usluq x 365 dni
pzychody ze spzedaZv produK6w, towarow i matrlrialow

59 JC 27

Szybko56 splaty zobowi4zari w dniach*

Srednioroczny stan oqolu zobowiazai z Mulu dostaw i usluo x 365 dni
koszty dzialalnoSci ooeracvinei

27 13 11

Szybko56 obrotu zapas6w w dniach

Srednioroczny stan zaoas6w x 365 dni
koszty dzialalnoSci ooeracvinei

0 0 0

Wskainik o96lnego zadfu ienia
zobowiEzania oqolem

suma paswow
0,30 0,17 0,14

Pokrycie zadluienia kapitalami v$asnymi
kaoital wlasne
kaoital obcy

2,37 4,78 6 ,15

Pokrycie aktyw6w tnvalych kapitaNami stalymi
kaoital wlasnv + zobowiazania dfu qoterminowe'"*

aktywa truvale

4,56 a a 4 33,98

Pokrycie aktyw6w trwalych kapitaNem vdasnym i rezerwami dfu goterminowymi
kapital wlasnv + rezerwv dfuooterminowe

akwa tMale
4,56 4,94 ?? OA

Trwalo56 struktury fi nansowania
ka0ital wlasnv + rezeruv dfuqoterminowe + zobowiazania dluqoterminowe***

suma aktvw6w

0,85 0,88
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Rap ort uzup elniaj qcy op ini g z b adania sprawo zdani a
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia2}l2 roku.
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Analiza povryhszych wielkoSci i wskaZnik6w wskazuje na wyst4pienie w roku 2012 nastgpuj4cych
tendencji:

ze wzglgdu na wyst4pienie w roku 201 2 jak i w roku ubieglym straty, Sp6lka wykazuje ujemne
wartoSci wszystkich wskaZnik6w rentownoSci,
wskazniki cyklu rotacji naleZno6ci i zobowi4zan ulegly wydluZeniu w por6wnaniu do roku
ubieglego i wynosz4 odpowiednio 35 i 13 dni w roku ubieglym orcz 59 i 27 dni w roku
badanym,
w badanym roku wartoSd wskaZnik6w plynnoSci ulegla obnizeniu w stosunku do roku ubieglego
ze wzglEdu na wzrost zobowi1zankr6tkoterminowych,
wskaZnik og6lnego zadluheniat az5rli udzial zoboviqzah og6lem w sumie pasyw6w,
w por6wnaniu do roku ubieglego ulegl pogorszeniu z 17 %o w roku ubieglym do 30o/o w roku
badanym,
stopieri pokrycia maj 4tku kapitalem wlasnym obnizyl sig i w roku badan ym wynosi 2,37 .

ilr. cz&sc szczEc0LowA RAPORTU

1. Ocena prawidlowoSci stosowanego systemu ksiegowoSci

Badana Jednostka posiada dokumentaclg opisuj4cq przyjgte przez ni4 zasady (politykg)
rachunkowoSci, w szczegolnolci dotyczqc4: okre5lenia roku obrotowego i wchodzqcych w jej sklad
okres6w sprawozdawczych, metod wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wyniku finansowego,
sposobu prowadzenia ksi4g rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbior6w.

Ksiggi rachunkowe Sp6lki prowadzi Kinc Polska TV S.A. przy uZyciu komputer6w w oparciu
o program Sage Forte Finanse i KsiggowoS6.

DokonaliSmy l\yywkowego sprawdzenia

ocenie podlegaly w szczeg6lnoSci:
- zasadnoSi i ci4gloS6 stosowanych

(zachowanie formalnej ci4gloSci),

prawidlowofici dzialartia systemu ksiggowoSci. Naszej

zasad oraz poprawnoSd otwarcia ksi4g rachunkowych

- kompletnoS6 i przejrzystoS6 dokumentacji operacji gospodarczych,
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- prawidlowoSd prowadzonych za pomoc4 komputera ksi4g rachunkowych, tj. w spos6b
ruetelny, b ezbNg dny i sprawdz alny,

- zasadnoSd stosowanych metod zaber4ieczenia dostgpu do danych i systemu ich przetwarzania
zapomocqkomputera,

- powrEzanie danych wynikaj4cychz ksi4g ze sprawozdaniem finansowym,
- ochrona dokumentacji ksiggowej, ksi4g rachunkowych i sprawozdariafinansowego,
- 

_ 
przepr ow adzenie i r ozliczenie wynik6w inw entary zacji.

W wyniku tych ocen, w poLqczeniu z rezultatami badania wiarygodnoSci poszczeg6lnych pozycji
sprawozdania finansowego, stwierdziliSmy, ze system ksiggowoSci mohna jako caloS| uzna(, za
prawidlowy.

2. Inwentaryzacia skladnik6w maiatku

Jednostka przeprowadzila inwentaryzacjg wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku:

a. drog4 spisu z natury:
o Srodk6wpienigZnychwkasie,

b. drog4 potwierdzenia sald:
o Srodk6w pienigZnych na rachunkach bankowych,
o naleZnoSci.

Pozostale pozycje aktyw6w i pasyw6w zinwentaryzowano poprzez uzgodnienia sald
z odpowiedni4 dokumentacj 4.

R6Znice inwentaryzacyjne ujgto i rozltczono w ksiggach badanego okresu.
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3. Informacie o wvbranych pozyciach bilansu i rachunku zvsk6w i strat

WartoSci niematerialne i prawne

WartoS6 wartoSci niematerialnych i praumych na dziefi bilansowy w kwocie 333.057,70 PLN
obejmuje wartoSci niematerialne i prawne bgd4ce wlasnoSci4 Sp6lki, kt6re s4 wyceniane wedlug cen
nabycia lub koszt6w wytworzenia i wykazywane w wartoSci netto, tj. po pomniejszeniu
o dotychczasowe umorzenie. Na saldo w roku 2012 skladaj4 sig koszty zakonczonych prac
rozwoj owy ch or az opro gramowanie komputerowe.

Kr6tkotermin owe r ozliczenia migdryokres owe

Kr6tkoterminowa rozliczenia migdzyokresowe w wysokoSci 1.528.376,33 PLN obejmuj4 gl6wnie
naktady na prace rozwojowe zwtEzane z budow4 nowego serwisu filmowego.

Przychody ze sprzed,aLy

Przychody w wysokoSci 3.I93.737,76 zl Sp6lka osi4gngla prowadz4c sprzedaz uslug informacyjnych
zwtqzanych z funkcjonowaniem portalu www.stopklatka.pl, sprzedaj4c reklamy lub miejsca
reklamowe na wlasnym portalu, odsprzedaj4c reklamy zamieszczane na innych portalach oraz
oferuj4c uslugi intemetowe. Okolo 50o/o p'rzychod6w ze sprzedazy stanowi4 uslugi rozliczane na
zasadzie wymiany barterowej .

Podatek dochodowy i pozostale obowi4zkowe zmniej s zenia zysku

Zestawienie rc2nic pomigdzy zyskiem brutt,c a podstaw4 opodatkowania podatkiem dochodowym od
os6b prawnych zawarto w ,,Dodatkovrych informacjach i obja5nieniach do sprawozdania
finansowego".

ECOVIS System Rewident Sp.z o.o., ul Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, tel: +48 (22) 3gO 03 BO,

Biuro w Poznaniu ul Mlyhska7l2361-730 Poznad tel/fax +48 (061) 853 23 0S
SystemRewidentSp zoo posiadacertyfikatnrPLl'1000287lP potwierdzajqcyspe{nieniewarunk6wnormy

ISO 9001:2008 w zakresie badania sprawozdah finansowych

A member
Eston ia 'F in |and,France 'Germany,Gra t .Br i ta in ,

Tunisia, Turkey, Ukraine, USA (associated partn6rs) and Vietnam

other entity. ECOVIS, System Rewident Sp. z o.o is the polish Member Firm of Ecovis International.

l 4



Rap o rt uzup elniaj 4cy op ini g z b adania sprawo zdani a
finansowego Stopklatka S.A. za rokobrotowy
od i sWcznia2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

5 Y 5 ; r M  r t v . / i = t i ! :

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacie i obiaSnienia

Sp6lka sporzqdzila informacjg dodatkow4 obejmuj4c4 wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaSnienia zgodnie z ustaw4 o rachunkowosci.
Dane liczbowe w tych informacjach wynikaj4 z ewidencji ksiggowej i s4 zgodne ze zbadanym
sprawozdaniem finansowym.

5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnv4q

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym w spos6b prawidlowy wskazuje zmiany poszczeg6lnych
skladnik6w kapitalu wlasnego orcz jesL prawidlowo powiqzane z pozostaNymi skladnikami
sprawozdania finansowego.

6. Rachunek przeplvw6w pienieZnvch

Rachunek przeplyw6w pienigZnych w spos6b
z dzialalnofici operacyjnej, inwestycyjnej oraz
z pozostalymi skladnikami sprawozdania finansowego.

7, Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnoSci Sntflki

prawidlowy wskazuje przeplywy pienigZne
finansowej oraz jest prawidlowo powi4zany

Zaruqd sporzqdzil i zalEczyl
w 2012 roku. Sprawozdanie
ustawy o rachunkowoSci.
Prezentowane w nim dane
sprawozdaniu finansowym.

do sprawozdania finansowego

sporzqdzone zostaLo stosownie

sprawozdanre z dzialalnoSci Sp6tki
do wymog6w okreSlonych w art. 49

frnansowe sQ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
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IV. INFORMACJE I USTALENIA KONCOWE

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident otr4,maIi od. zarzydu Sp6lki
pisemne oSwiadczenie, w kt6rym Zarz4d stwierdzil, iz Sp6lka przestrzegala przepis6w prawa.
Niniejszy raport zawiera 16 kolejno ponumerowanych stron. Ku2da ze stron opatrzonajest podpisem
bieglego rewidenta.

Ar,nrsaNoru Wrxcnr
KLUCZOWY BTNCT,Y RBWTNNNT
Wpisana do rejestru bieglych rewident6w
pod numeremll402

Warszawa, dnia 19 marca2013 roku

AnrunRymAnczyx TCEPREZES zA.nZ4nU
Brncr,y RnwbnNr
Wpisany do rejestru bieglych rewident6w pod
numerem ll2l0

ECOVIS Sysrnu RnwmnNr Sp. z o.o.
Sp6lka wpisana na listg podmiot6w uprawnionych
do badania sprawozdari finansowych pod numerem
12s3
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